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 . :לש םתמזויב אצוי חעה בח

 < - -  ךניחל זכרמה
 יגולונכטו 'עדמ = ביבא-לת תטיסר וא

 ביבא לח תטיסרבינוא - תומר תאצוה :ל"ומ

 רשא תידו'ג :רעש רזיא

 עדמה ירוסל יצרא זכרמ עדםל

 םיידוסיה רפסה יחבב הינולונכטהו

 רשא חידויג :12-10 ,5-2 'מעב םירוזיא

 רבד חתפ

 ראוד תנכותב ,טרטניאל רוביחב דיוצמ אוה .בשחחמ ינחלוש לע

 .בשחוממ ילגנא-ירבע ןולימבו (1662) תזחיש תנכותב ,ינורטקלא

 .הדובע ילכ םה הלא ,תורתומ אל הלא

 ,תחלקמה ןיב ,התיבה עיגמו הדובעה םוי תא םייסמ ינא רשאכ

 ,בשחמה לומ העש תזחפל יל שי דימת ,תוישניאה תולטמהו החוראה

 צלוממ רתאב רקבל וא בזשח עדימ שופחל ,םירבח יבתכמל תונעל

 .םייח חרזא הז ,יוליב אל הז

 .בושקת גשזמה םולג הכותב .חתפמה תלמ איה ןאכ היגולזונכטה

 לע ורבדב -ילבולגה רפכה" עודיה גשומה תא עבטש ,ןהזלקמ לשרמ

 תרושקתה יעצמאל םג סחייתה ,ויתולובג םצמצמו ךלוהה זנמלוע

 ,רתוי קוחרמל םיעמושו םיאור ונחנא :םדאה תולוכי לש הבחרהכ

 רבעב ועיגה אל םהילא תומוקמל תועיגמ וניתועורזו

 ןאכ לוכה תא םיצורה םישנאל ונתוא הכפהש םג איה היגולונכטה

 םע םייתסמ ,החוראה ינפל יצחו העש םעפ ליחתהש לושיבה וישכעו

 תוקד רשע ךות לג ורקימה לוצלצ

 םקפכ העיגמ ,ןעמנל חלושה ןיב םימי ינפ לע הדדונתה םעפש תרגיאו

 זהצקל םלזועה הצקמ תוקד ךות

 ול בשויה ינרדומה םדא תורצויו היצזילבזלגהו תוידיימה תורבוח ךכו

 אוה וב בצקהו ,ויתוצק לכל תועיגמ תוכוראה ויתועורז ,רפכה זכרמב

 המ םע השעי המ איה היעבה וישכע .עגרל עגרמ רבגתמ ,עדימ ףסוא

 ףוסאל חילצהש

 קסוע וניא אוה .עדיו םידלי ןיב סחיה אשונל שדקומ 6 רפסמ ןויליג

 ןפואב וב םישח ונלוכ אל םא םג ,ןאכ רבכ עדיה ןדיע .דיתעב חרכהב

 .יעוצקמו ישיא

 בכעתמה שישק עירפמ אל קנבלש ומכ .עירפמ אל הז עדיה ןדיעל

 ןיבהל חילצמ וניאז טמופסכה לומ ,םעפ רחא םעפ ,הכורא העש

 !השימש דע ,ףסכה תורטשל קיטסלפה סיטרכ ןיב רשקה תא ורושאל

 .זתרזעל ףלחנ (זחורב קר זלז) רתוי ריעצ

 ישיא ןפזאב ,ול עייסמש ימ זא שישקה תויהל םא הריחבה ונידיב

 תויהל םכרדב ונדלי בוציע לע עיפשהל חוכה םג ונידיב .ימואל ןפואבו

 .םירזענה זא םמלועב םירזועה

 תעה בתכ ךרועכ ידיקפת תא םייסמ ינא תונזיליג השיש רחאל

 תוניינעתה ,הבהא הברה לע ,ונמיע ודעצש הלא לכל תודוהל שקבמו

 .הנוב תרוקיבז

 ,המיענ האירק

 ינבא ןרע
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 היגולונכטה תעפשה 5
 עדיל םידלי ןיב סחיה לע
 ןח דוד 'פורפ

 רפסה תיב שאר ,ןח דוד 'פורפ
 ,ביבא לת תטיסרבינואב ךוניחל /

 תא ףקשמה עדי לדומ חתפמ

 עיבצמו סייפסרבייסה לש יתוזחה עדיל רבעמה

 לע תושדחה עדיה תויגולונכט לש תועפשהה לע

 ךוניחה תכרעמל ןהיתוכלשה לעו הדימלה תוברת |

 תוימזיק תזמליד
 סאימחנ יפר ר"ד

 םינבמב םייונישל םג חרכהב הליבומ =;
 ןוחבא לע .זונלש םייכרעהו םייתרבחה

 תודדומתהל םילכהו םיישקה ,םינייפאמה

 םירושימה לכב דיתעה םע תחלצומ

 עדימ דבעל ולשמ םיכרד זל שי
 ינועמש תת

 ל '-
 לוב. כ

\ -- 

 ןווגמב עדימ םידבעמ םדא ינ . /
 ימוא לע תועיפשמה ,םיכרד לט = | / /

 תרושקתה תוכיא לעו הדימלה ן]
 ךכל הביסהש םירזבס םויכ .תישיאניבה

 לכ לש ידוחייה תוישיאה הנבמב הצוענ

 דוביע לש םינוש תונונגס םע תורכיה .דחא

 תלוזה םע רשקתל ונתלוכי תא רפשת עדימ
-- 

 ! בָוָשְח םֶרּוג ןה עדיה .חזיגולונכט 8

 -- < :תוברתה בוציעב יזכרמו רש
 תצאומה תיגולונכטה תוחתפתהה 4 )0

 /\ א

 \ 1 \ , וה

 דיתעה חרזא התא ,דלי קחשמה םדאה
 קיניו הנח = םע ןויאר לואשנ םש הרואנ

 עדמב תושדחה םידומילה תוינכות םירגהמה םה םירגובמהשכ

 םויסל דעו ןג תמרמ היגולונכטו 25 םה םידליהו ,עדיה םלועב םישדחה

 יתוהמ יוניש תורבוע ןוכיתה םיטלושה ,םיקהבומה זיבשות

 םימושייה ,םישגדה ,םינכתה תניחבמ זירכהל ןתינ רבכ ,יגולונכטה קחשמה יללכב

 לע תרפסמ ץיניז ריד .םימזחת ןיב םירזשיקהו | תילאוטקא תועמשמ אוצמלו םידיקפת ךופיה לע

 תרשכה לש רגתאל ךוניחה דרשמ תוכרעיה זיתלכשה יידמלמ לכמז הנשיה הרמאל

 היגולונכט ינעוצקמ קר אל םהש ,םידימלת /
. 

 >> וריעב יאזח ןיא ?םנמואה - הרומל סא/סש<
 וו ךןחטו דודו ןדרוא םעונ

 רבודמ אשונ אוה ריזואה גזמ תוקרפתה לע תורזחשה תזאובנה

 .ונלוכ לש םזימויה ייחב יזכרמו 0 תזתשר תבוטל רפסה יתב / /

 -:גזמ תא םיזוח םצעב דציכ זלחה רבכ תויכוניח בועקת

 םאהו ?קיודמ וגיא יוזיחה עודמ ?ריוזאה = .תוקפסו תויהת ררזעלו הליהקה ברקב לחלחל

 = = -דימת:אל םהיתויזחתש ,םיגולורואטמה רחא שופיח עסמל אצי *הקירואא* בתכ

 --7- ?םינעדמ ארקיהל םייזאר ,תומשגתמ דעומל ןזזח דועש אצמו תילאוטריוזה התיכה

 א - םירודמ
 יעבט ךרוצ <> העפל רבעמ 4

 הנפוא קר אל הז סנ'ג = ןזילגה תעצה = 6

 ְּי תונמוימו רקח ,עדי = הבושת שי 2

 \ ג םלועב תע ינתכ | ץראלצוח < 4

 ןוסידא לש םיטבלה | ואידיו 5

 תוממחתהז הלטה .המטסא ,סנגיוהו יניסאק = עדמה תושגדח 46

 תשרב םידלי =  טנרטניא 8

 .דיתעהמ תירחסמ תימגוד ?תמאב םיקורי םילעה םאה = רפס כ

 תיעדמ תילגת | תימוקמ הריצי 2
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 פפששפ
 טסקטרפיה לש ילטיגידה םלועל סופדה ילמסמ רבעמב תיחוהמ הנחשה יגוצייה עדיה לש ויפוא

 ,הנוגראבו הדימלה תויונמוימב םג םיידוסי םייוניוע םיללוחתמ .ךכמ האצותכ .הידמ רפיהו

 הודח תיתולגתסה םידומיל תינכות חריצי םיבייחמה

 הדימל/ הארוה

 < :תתפמ ינשומ

 הפס

 תיתוזח הפט

 תיתימא תואיצמ

 תילאוטריו תואיצמ

 ילובמיס עדי

 יטנגוליפ עדי

 יטנגוטנוא עדי

 ינוצוי עדי

 ילאוטריו גוציי

 סייפס-רבייס

 הדימל

 תילובמיס הדימל

 תיתוסנתה הדימל

 הדימל תטר

 עדי תויגולונכט

 סופד

 טסקט-רפיה

 הידמ-רפיה

 הידמיטלומ

 תויונמוימו עדי תטיכר

 ביכרמ םה עדימב לופיטל

 ותלכשהב יסיסב

 .םדא לכ לש ותואמצעבו

 תויגולונכט תוחתפתה

 הביתכ יעצמאמ עדיה

 תויגולונכטל דעו הספדהו

 .תוילטיגיד

 עדיה תייגולנכט תענטה

 .עקה נשומ הספה ל

 דיל םידלי ןיב סחיה לע היגולווכטה תעפשה

 ןח דוד יפורפ

 ינטרפ עדי תונבלו דומלל ישונאה ןימה לש תלוכי

 ךרד סינש ןוילימ העברא ךשמב החתפתה 1
 .תואיצמה םלוע סע הרישי היצקארטניא 1

 לדומה תא וקפיס תוירוטומ-תוישוח תויונמוימ
 .סדאה לש הדימלה העצבתה וכרדש +צורעה תאו ירקיעה

 סויה דע םישמשמ תיסיפ היצלופינמו הרישי הסיפת
 םיכישממו תוקונית לצא הדימלב סיירקיעה םיעצמאכ

 .הפש תשיכר לש בלשל רבעמ דמולה סדאה תא שמשל

 תורגסמב הנושארל העיפוה הנש ףלא האמכ ינפל

 יתימאה סלועה תא גצייל תלוכיה תונוש תויתוברת

 תויואיצמיי .םיישומיש םיצפחו םילספ ,םירויצ תרוצב
 הרוצ תולעב ןה ,םדא ידי השעמ ,הלא "תוילאוטריו

 תושרוד אל ,ןורקיעבו ,יתימאה סלועל תוליבקמ ,ההז

 ,תוירוטומ-תוישוחה תויונמוימהמ הנוש הדימל סזינכמ
 .ןכל םדוק וחתפתה רבכש

 הפשה תוכרעמ לש תפסונה תוחתפתהה וז התיה

 תיינבהו עדימה דוביע יכילהתב הברעתהש ,הביתכהו
 תריציב ךרוצ היה בתכו הפש ןיבהל ידכ .םדאה לש עדיה

 יגולנא רשק ןיאש ,םיטשפומ םילמס לש חונעפ תולוכי

 ןיבל סניב (הרוצב המוד) יפרומוזיא וא (ליבקמ)

 תא גצייל תלוכיה .םיגציימ סה ותואש טקייבואה
 :תוירקיע תונוכת יתש השרד ילובמיס ןפואב תואיצמה

 ,הדימלה תכרעמב יטנמס חונעפ םזינכמב שמתשהל ךרוצה

 רסמה טלוק לצא דדוקמה עדימה תנבה תא רשפאיש

 .ךדיאמ רסמה רציימ ידי לע (ותביתכ) ודודיק תאו ,דחמ

 עדימ תסיחד לש ךרדב תרבגומ תיביטינגוק תוליעי

 יידכיי הלימה הריבעמ ,המגודל ךכ .םילמסב דדוקמ

 יכ ,רמואה רסמה תא דואמ תינוכסח ךרדב ארוקל

 ידי השעמ ,סימל לוביק ילכ וינפב גיצהל שקבמ בתוכה

 סידכ סנוימדב םיאור סינוש סישנא םא םגו ,םדא
 .החלצהב רבוע ןיידע רסמה ,םינוש

 עדיה בור היצזיליביצה תוחתפתה לש יחכונה בצמב

 ירמונ-אפלא עדימ) תילובמיס הרוצב רגאנו רבצנ ירוביצה

 בור ,ןכל .סופדבו בתכב (םירפסמו תויתואמ בכרומה

 הדימל ךרד סירבוע סויכ עדיה תיינבהו הדימלה
 = בב שי שר 0000000000 8

 ביבא לח תטיסרבינוא .ךוניחכ ס"היב אר אוה בחובה

 | ( שש שש ו //.......-.-/0

 תנווכמ רפסה תיב תוברת לכ .תילמרופ תילובמיס

 דימלת .םירפסמה תרכהבו בותכו אורק תעידיב הטילשל

 רדעה ןיגב ןולשיכל ןודינ הלא תויונמוימב טלוש וניאש

 רפופ לרק עדמה ףוסוליפ .ישונאה עדיה תורצואל השיג

 יסיפה ןיבש סחיה תא תראתמה תיגשומ תרגסמ עיצה

 ןיבל םיטקייבואה ןיב ,תורחא םילמב וא ילטנמל

 השולשמ תבכרומ וז תכרעמ .םהלש סייתרכהה סיגוצייה

 סלוע) ישחומה תואיצמה סלועה אוה 1 סלוע :תומלוע

 םייקתמה) ילטנמה סלועה אוה 2 סלוע ;(ירמוחה םימצעה

 3 סלועו ;(הרכהו הבישח יכילהתב סדאה לש וחומב

 סיטסקט) תואיצמה תא גציימה ילובמיסה סלועה אוה

 .(םייטמתמ סינמיס ללוכ ,םייעדמ וא סייתורפס

 חתנל ידכ ביחרהל ןתינ רפופ לש תינויערה תרגסמה תא

 סיעבונה סייונישהו ירוביצ עדי ,םידלי ןיב סחיה תא

 ,איה יתנעט .תוילטיגידה תויגולונכטה תגצהמ

 לע תיתוהמו הקומע העפשה שדחה עדיה תויגולונכטלש

 םייסיסב םסייוניש תוללוחמ ןהשו עדי-דמול יסחי

 .הדימלה תוברתבו הדימלה ןוגראב ,הדימלה תויונמוימב

 תונורקעה תא שממל ףאושה הדובע לדומ גיצא ,םוכיסל

 תכרעמ תרגסמב ,עדיל םידלי ןיב סחיה לש םייסיסבה

 םימרכ רפסה תיב לדומיי תמאתומו תינשדח הדימל
 .יידיתעה ןעמל

 רפופ לוע עדיה לדומ תבחרה

 עדימה תדיחי ,(508חחסח) ןונש לש עדימה תיירואית יפל
 תויורשפא יתש ןיב הנחבהל השורדה וז איה תיסיסבה
 הניחבמ הקיר איה ,817 הנוכמה וז הדיחי .םיבצמ ינש וא
 סושייל תנתינו תועמשמ לכמ הפח איה ,רמולכ) תיטנמס
 .עדיל ןיינב ןבאכ הב שמתשהל ןתינ אל ;(ןכות םלוע לכב
 תויושי שולש ןיב ןיחבמ עדיל רפופ לש לדומה ,רומאכ
 3-ו 2 ,1 םלוע) ילובמיסהו ילטנמה ,יתימאה סלועה
 הז עדי) יטנגוטנוא עדיל ליבקמ 2 סלוע .(המאתהב
 סע םייחה ךלהמב רבטצמו טרפה לש וחומב אצמנ
 עדיח) יטנגוליפ עדיל 3 סלועו (טרפה תוחתפתה
 עדיה .ירוביצ וא (הרבחה לש רבטצמה יביטקלוקה

 בתכ תוכרעמ לש גוצייה תועצמאב זכורמ יטנגוליפה
 .םיבשחמבו סירפסב רבצנו םירפסמו



.- 

 [------ הרה

 תא ביחרהלו םיטרפ ףיסוהל התע וננוצרב

 .רפופ לש לדומה

 :אבה רויאב ראותמ בחרומה לדומה

 =" (יתימא) 1 סלוע

 *- (ילאוטרלו) 4 סלוע

 בחרומ רפופ לוע םלועה לדום :1 רויא

 סחייתמה ,4 סלוע ףסונ יחכונה לדומב

 ידי לע רצונ אוה .תילאוטריו תואיצמל

 סלועה אל אוה ;יתוכאלמ ןפואב סדאה
 לעבו הצחמל ישחומ אוה ךא ,יתימאה

 .יתימאה סלועל (יפרומוזיא) ההז הרוצ
 הנבנ יטנגוטנוא עדישכ ,לוכמ בושחהו

 שמשמ הדימל ןונגנמ ותוא ,2 סלועב

 תרוצ .4 סלוע םעו 1 סלוע סע סיסחיב

 ,תיתוזח הפש רקיעב תשרוד וז הדימל
 .תירוטומ היצלופינמ ,םיתעלו ,השיפת

 דוביעמ ןיטולחל הנוש וז הדימל תרוצ

 ןאכ ןיא .3 םלועב הדימל סיסבבש עדימ

 סיבכרומה חונעפה יכילהתב ךרוצ

 ,טסקטמ הדימלב ונתוא סישמשמה

 תועמשמ תיינקהו סילמס חונעפ רמולכ

 תוכרעמ חונעפ .םיטשפומה סיגוצייל

 חתפתהו ישונאה ןימל דחוימ סילמס

 .היצולובאה םסלוסב דואמ רחואמ

 וליאב ,איה הלאשה לדומה תגצה רחאל

 ןיב סחיה תא היגולונכטה הנשמ םיכרד

 סייוניש לש תוכלשהה ןהמו ,עדיל םידלי

 ףוסוליפה .ךוניחה תכרעמ לע הלא

 ,ןייצ (כ6אַע) יאויד ןוי'ג ינקירמאה
 תנווכמ רפסה תיבב תילמרופה הדימלהש

 ,האירק ;תילובמיס הדימלל הבורב

 דוסיה ינבא ןיידע סה ןובשחו הביתכ

 היזאיפ גולוכיספה יפל .ךוניחה לש

 בותכו אורק תשיכר תשרוד ,(1896)

 קלח ,תאז סע דחי .תילמרופ הלועפ

 לכב םידימלתה תייסולכואמ יתועמשמ

 תולועפ סע דדומתהל לגוסמ אל סלועה

 סלועה תייסולכואמ זוחא 30 .תוילמרופ

 יפלו ,םייתבפלאנא סה 65-15 סיאליגב

 תוניירואה רועיש ,תומיוסמ תוכרעה

 ןיב אוה בותכו אורק יעדוי ןיב תיעדמה

 לוכה .דבלב סיזוחא הרשעל הנומש

 איהש ,תילובמיס הדימלש ךכ לע עיבצמ

 תקלוחמ ,ישונאה ןימל ךכ לכ תידוחיי

 .הייסולכואב הווש אל דואמ ןפואב
 תיינבהש ,רמולו סכסל ןתינ הז בלשב

 ינשב תעצבתמ סידמול ידי לע עדיה

 :סיירקיע םיצורע
 ידי לע תיתוסנתה הדימל - רישי (1

 סלוע) יתימאה סלועה סע היצקארטניא
 הדימלכ הז ץורע רידגה היזאיפ .(1

 טבמ תדוקנמ .תישחומו תירוטומ-תישוח

 לקשנ האזכ הדימל גוס ,תינויצולובא

 ןימה לש ומויק תליחתמ דוע רחבנו
 ןגועמ אוהש ,חינהל ריבס ,ןכלו ,ישונאה

 (ילמס) 3 סלוע <----- (ילטנמ) 2 סלוע

 .תיגולויבה תיתשתב בטיה
 ידי לע תילובמיס הדימל - רישי אל (2

 סלוע) גצוימה סלועה סע היצקארטניא
 לש יביטינגוק ןונגנמ שרוד הז ץורע .(3
 תיטנמסה תונשרפה תא קפסמה חונעפ
 ,טסקט) םילמסה תכרעמל (תועמשמ)
 .(םירפסמ
 העיפומ ,תינויצולובא הביטקפסרפמ
 רחואמו ,הפשה תכרעממ קלחכ וז תלוכי
 הארנ .בתכה תוכרעמ תוחתפתה סע רתוי

 תוחתפתהל ינויצולובאה ןמזה ךשמש

 הז רבד .ידמל רצק היה הז הדימל ורע

 אל וז תונמוימש ,ךכ לע עיבצהל יושע

 ססבתהל ידכ ןמז קיפסמ הלביק
 .יתוסנתה הדימ הנקב הייסולכואב

 .בצמה תא סכסמ 2 רויא

 םייח ןויסינ רקיעב
 יעוצקמ ןויסינו

 תואיצמ

 1 סלוע

 ןויסינ רקיעב
 3 סלוע ימדקאו ירפס תיב

 הדיםל לש םיירקיעה םינפואה ינש :2 רויא

 לצונמ 2 סלועו 1 סלוע ןיבש ץורעה
 ןויסינהו םייחה ןויסינ ךרד רקיעב
 2 סלועו 3 סלוע ןיבש ץורעה .יעוצקמה

 רפסה תיבב רקיעב לצונמ

 סיצורעה ינש .תואטיסרבינואבו

 עדי תויגולונכט | תויריבחת תונוכת

 יווק
 יטטס
 דדובמ
 השקונ

 סופד תייגולונכט

 בכרומ \
 ימניד |

 3 םלועב םיינולונכט םי'ועיש :3 רויא

 םילמס תכרעמ

 3 םלוע "\ |

 ,יאויד ןייצש יפכ ךא ,דחי סימייקתמ

 .תינרדומה הרבחב יטננימודה אוה ינשה

 לש תונוכתה לע טוריפ רתיב דומענ התע
 תייגולונכטל סחייתהב 4 סלועו 3 סלוע
 סינווכתמ ונא עדי תייגולונכטב .עדי

 הביתכמ ,תויגולונכט לש בחר חווטל

 םסיבשחמ ,היזיוולט ,ואידיוול דעו סופדו
 וננוידל יזכרמש המ .תרושקת יעצמאו

 לש תויטננימודה ןמ רבעמה אוה סויכ

 .תוילטיגיד תויגולונכטל סופדה

 סיעגונה םיטרפה תא גיצמ 3 רויא

 .3 סלועב סייגולונכטה סייונישל

 עדיה תייגולונכט איה סופדה תייגולונכט

 די לע התאצמה זאמ תיטננימודה
 הרצי ,ןורקיעכ .15-ה האמב גרבנטוג

 הרשפיאו עדי שדוג סופדה תייגולונכט

 עדיל .םינומהה ןיב עדיה תצפה תא
 :תואבה תונוכתה תא שי ספדומ

 ומכ ,תיווק הרוצב גצומה עדי - תויווק .1

 ,םיקרפו םיטפשמ ,םילמ ,תויתוא

 עצבתמ חונעפה .םסלש טסקט רצויהו

 .ףוסה לא הלחתהה ןמ ,דחא ןוויכב

 בתכב גצומה עדיה בצמ - תויטטס 2

 ראשנ ,ספדוה טסקטהש עגרב .סופדבו

 .יוניש אלל (היצרוגיפנוק) ראתמה

 עדיה לש תונושה תודיחיה - דודיב 3

 וא קרפב ,רפסב סא ןיב ,ספדומה

 הסיפת
 תיינבה ישעמ דומיל

 ,עדל

 הרכה
 2 סלוע

>--- 

 חונעפ
 הקיטנמסו

 ,ןדבל ללכ ךרדב תודמוע ,ףדב

 .ירוביצה עדיה רגאממ תיסיפ תודדובמ
 סיביכרמה ןיב סיסחיה - תושקונ .4

 םסיראשנ ספדומה עדיה לש סינושה
 ,חונעפה רדס תא תונשל ןתינ ;םיעובק
 סייתימאה סיסחיה תא אל ךא

 .סייבחרמה

 הגצהה ןפוא

 הדימל ילובמיס גוצי*
 2 סלוע תומס

 תילטיגיד היגולונכט



 ויק ולר

 ו ,י* אצה ..-->נ7 ו

 הלאה תונוכתה לכל ,ךשמהב הארנש יפכ

 ,תיכוניחה היישעה לע הרידא העפשה שי
 תא רוקחל סיצור ונא הז בלשבש תורמל

 ,תויריבחתה תונוכתב םסייונישה ףקיה
 היגולונכטה תגצה סע ופשחנש

 תרזעב ורקחיי םייונישה .תילטיגידה
 ,תויטטס ,תויווק) םידממ תעברא סתוא
 תוארל רשפאש יפכ (תושקונו דודיב

 ילובמיס עדי תגצה ,3 רויאב

 תונשל אל היושע ,ילטיגיד טמרופב

 תויוכיאה סא סג ,הקיטנמסה תא
 .תיתועמשמ ונתשי תויריבחתה

 :תואבה תונוכתה ילטגידה טמרופל
 יווקמ הנתשמ עדי לש ללוכה דמימה .1

 טסקטרפיה םיחנומה .בכרומל
 עדי ינבמ םיראתמ הידמרפיהו

 סירסחהו הזמ הא סינושה ,םיבכרומ
 .יכרריה ןוגרא

 אלו ימניד תויהל ךפוה גצוימה עדיה .2

 םירשפאמ בושיחה ינונגנמ .יטטס
 ידי לע ,ןמזב עדימ לש המירז

 .ימינפ םזינכמ ידי לע וא שמתשמה

 .תוירושיק תרשפאמ הריהמ תרושקת .3

 ,רוגא ,הנשנו רזוח תויהל יושע עדי

 ,סוחד ,אבוימ ,אצוימ ,ליבקמב דבועמ

 לכ ,תיטרואית .שדחמ זורא ,ררחושמ

 התע ןימז ירוביצה עדיה בחרמ

 .יטרפה שמתשמל

 םינושה תודוסיה ןיב םיסחיה 4

 .םישימג תויהל םיכפוה ,עדי סיגיצמה

 הבוט המגוד ילוא איה הידמיטלומ

 םיכמותה םיקוחה הבש תושימגל

 סיילובמיסה תודוסיה ןיבש םיסחיב

 סה םסיילאוטריווה תודוסיה ןיבל

 ןגראל לגוסמ שמתשמהשכ ,סיחונינ

 .ונוצר יפל הלאה תודוסיה תא

 תיתוזחה הפשה לש הבוש
 ירקיעה ריבעמכ םילמסה תוכרעמ תעפוה

 גוצייה תא הדיצה הקחד ילמרופ עדי לש
 הלא .תיתוזחה הפשה תאו ילאוטריווה
 ,תונמאב יזכרמ דיקפת ולביק םינורחאה
 תרשל וכישמה תמצמוצמ הדימבו
 שומישה .םייתדו םיינחלופ םידיקפתב
 ןטק קלחב קר השענ ילאוטריו גוצייב

 תושדחה תויגולונכטה .ירוביצה עדיה ןמ

 בושחמ ,ואידיו ,היזיוולט רקיעב -
 תילסרבינואו תוקומע וניש - תרושקתו

 גוצייל םישנא ןיב םיסחיה תא
 לוטיל הבש תיתוזחה הפשה .ילאוטריווה

 תיארחא איהו ונלש תוברתב בושח קלח

 סחיב וז הכיפהמ .ילבולגה רפכה תעפותל

 ,רפסה תיבל \וחמ העריא עדי גוצייל

 לש ןתסינכ תא עונמל חילצהש

 ,םינפ לכ לע .וכותל הלא תויגולונכט

 ןמז ךשמ םילבמ םידליש ,הארמ רקחמה

 .רפס תיבבו היזיוולטה לומ ההז

 סיברועמה םייונישה תא גיצמ 4 רויא

 ואידיווה ,היזיוולטה תעפוהב
 .תוילטיגידה תויגולונכטהו
 תייגולונכט לש תוירקיעה תונוכתה

 :ןה סופדה
 רשק אלל ,תיטטס איה הגצהה 1.

 אשונה יתימאה סלועב סא הדבועל

 .אל וא ימניד אוה גצוימה

 .תידממ וד איה תספדומה הגצהה .

 ךרד היצמרופניאה תרבעה תוליעי .

 האוושהב הכומנ איה תונומת

 ."3ץוט וחושחפוטש" לש סוידמ והז .טסקטל

 הרבעהל ןתינה עדיה תומכ ,רמולכ

 תודיחי 9 יפ תכרוצ הנומתב

 התוא תרבעהל האוושהב היצמרופניא

 .תילובמיס תכרעמב עדי תומכ

 שומישל יוטיב אוה ₪6 ותזטחצוצ6
 .םילמסב ינזבזבה

 עדי תויגולונכט תויריבחת תונוכת

 ךוניחל תובכלועה

 לש תויכוניחה תוכלשהב ןודנ התע
 ועבט לע היגולונכטב סרוקמש סייוניש
 לע סג האצותכו ,יגוצייה עדיה לש

 השולש ןחבנ .עדיל סידמול ןיב סיסחיה

 ,סידומילה תינכות :ךוניח לש סיטביה

 לש םסיינוגרא סיטביהו הדימלו הארוה
 .הרקבו לוהינ

 םידומילה תינכות

 תינויערה תרגסמב סישרדנה סייונישה

 סה סידומילה תינכות לש תיוושכעה

 סייונישה ןמ המכ סה הלא .תכל יקיחרמ

 :םיעמתשמה

 בכרומל יווקמ עדיה הנבמ לש יונישה .1

 םידעי לש היצמיטיגלב ךרוצל ליבומ

 דחא דעי סוקמב סיבר סייביטנרטלא

 גוצייה ןפוא

 / סופד תייגולונכט

 היגולונכט

 ואידיו ,עונלוק יתימא ןמז
 3צז6 טאזטפוו6

 4 םלועב םיינולונכט םייוזיש :4 רויא

 תועיצמ תושדחה תויתוזחה תויגולונכטה

 :תושדח הדימל תוביבס הפוצל
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 הז ןבומב םיימניד סה סיגוצייה

 תגצוימ יתימאה םלועב העונתהש

 תואיצמייה תייגולונכט .המאתהב

 סינונגנמ גיצהל תפאוש "תילאוטריווה

 הגצהל הפוצה ןיב רזוח ןוזיה לש

 םייחיי לש השוחת גישהל הרטמב

 ."סייתימא

 סלועל בורקו ידממ תלת אוה גוצייה.
 .יתימאה

 היינשל תונומת 28 תצרהב ךרוצה .

 העונתה תשוחת תא גישהל הרטמב
 לש ןוויכל םסוידמה תא הנשמ

 בצמל האוושהב 8ץוט 6א(טחצווט
 .יטטסה

 ילאוטריווה גוצייהש ,רמול ןתינ םוכיסל

 ,הצחמל ישממ סוידמ תקפסמ 4 םלוע לש

 הלאל סימוד הדימל לש סינונגנמ שרודה

 סלועה ןמ תורישי עדי תיינבהל םישרדנה

 בחר קלח ךושמל לוכי גוצייה .יתימאה
 לע וז הרוצ םיפידעמה הייסולכואה לש
 רתוי הז ןפואב ףושחלו ,תילמסה ינפ
 ושרדיש ילבמ ,בכרומ עדימל סישנא

 .וניבהל תנמ לע הבר הרשכהל

 תיתוזח הפש ילאוטריו גוציי
 2/ בקן היי

 הדימל 4 סלוע

 רקיע רבעב סא ,לשמל ךכ .יטרדנטס

 דמולל םילכ תיינקהב הקסע הדימלה

 שי סויכ ,עדימ חנעפל לכויש תנמ לע

 ןגראלו ןיימל דמולה תלוכי תא חתפל

 .עדימ לש סינווגמו סינוש סיגוס

 עדי הנבמ ךותמ הדימל לש תואצותה

 אל ךכיפלו ,תונווגמ ויהי בכרומ

 רתוי לק היהי ןכ ומכ .תויטרדנטס

 כטרדנטש ךעי -<--------*7--
 תיווק םידומיל תינכות

 סיבר סידעי

 תבכרומ סידומיל תינכות

 תונוש תוינולונכט ידי לע גצוימ עדי הנבמ :5 רו'א

 םיילאודיבידניאה סילדבהב לפטל
 תידומיל הביבסב סידמולה ןיבש
 .תיווק אל

 תיטטס םידומיל תביבסמ יונישה .2
 דומיל רשפאמ ,תימנידל
 הירואיתה) יטסיביטקורטסנוק
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 היינבב תקסוע תיטסיביטקורטטנוקה

 תרותב הרוקמו עדיה לש הליעפ

 יכ ,(היזאיפ לש הליעפה הדימלה

 .ונוצרכ עדיה תא ןרמתל לוכי דמולה

 תיביטקארטניא תויהל תכפוה הדימלה

 דמולה ןיב ךשמתמ גולאיד תמייקמו

 י"תומכחיי דואמ דומיל תוביבסב .עדיהו

 רשפא (תויטנגילטניא הארוה תוכרעמ)

 ידי לע יטנרביק הדימל לגעמ ססבל

 .רזוח ןוזיה לש סיאתמ ןונגנמ תללכה

 רגתאמ רשוקמל דדובמ עדימ יונישה .3

 סידומילה תינכות לש ןויערה תא

 יונישה .תיפוסו תרדגומ תושייכ

 עדיל השיגהש אוה ןושארה יטירקה

 רפס אלו הרומה אל .תישפוח תייהנ

 ירמושכ רתוי שמשל סילוכי דומילה

 יוארה ףסונ יוניש .עדיה סלועל ףס

 תוברה הריחבה תויורשפא אוה ןויצל

 עדי לש ללחב דמולה ינפב תוחתפנה

 סרוג .דומיל רפסל דוגינב ,רשוקמ

 איה תרשוקמ תכרעמב בושח ישילש

 וא תפתושמ הדימל לש תורשפאה

 וא תודחוימ ןיינע תוצובקב הבורמ

 הנכות לוצינב רחבנ ףתוש סע

 תודמול תוליהק לש ןתעפוה .תיפותיש

 רתויב בוטה ןמיסה ,הארנה לככ ,איה

 תינכות גשומ ובש ,שדחה בצמל

 עדי תושייל הנתשמ סידומילה

 .תיטנוולרו הלועפ תפתשמ

 ,ליבומ שימגל השקונ ךרעממ רבעמה .4

 הדימל תויווחב ,הנושארו שארב

 תאטבתמ תושימגהשכ תויטסילרולפ

 לשו ןומזת לש סיחנומב לכ סדוק

 לש רדגומ ףוג ךותב סייבחרמ סיסחי

 תוחתפנה תושדח תויורשפאבו עדי

 .סידמולה ינפב

 תיתולגתסה סידומיל תינכות לש גשומה

 םיאתמ עדיהשכ ,תישעמ תורשפאל ךפוה

 תכימתב וא יטמוטוא ןפואב דמולל ומצע

 יושע שימגה ךרעמה .םיחמומ תכרעמ

 רפסמ ךותמ עדי לש דוביעב ךומתל םג

 וא תימוחתניב הדימל) תונילפיצסיד

 "תונולחייה תייגולונכט .(תימוחתבר

 דומילה יקרועל המגוד איה תמסרופמה

 .דמולה תושרל סידמועה סיבורמה

 תוחתפתה לש יחכונה בצמב

 רבצנ ירוביצה עדיה בור היצזיליביצה
 .סופדבו בתכב תילובמיס הרוצב רגאנו

 םויכ עדיה תיינבהו הדימלה בור ,ןכל
 תילמרופ תילובמיס הדימל ךרד םירבוע

| 
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 תסחייתמה רנדראג לש הרופאטמה

 סיאתהל הלוכי הבורמ היצנגילטניאל

 יצורע המכשכ ,השימג םידומיל תביבסל

 .שומישב סיאצמנ הדימל

 לש הנשיה הרוצהש ,רמול ןתינ סוכיסל
 הצוחנו ,תמלענ סידומילה תינכות

 לש ירמגל השדח הירואית המוקמב

 הנעמ קפסל לכותש ,סידומיל תינכות

 ןיבש סיסחיב סייונישה לש בחרה חווטל

 .עדיהו סידמולה

 הדימלו הארוה לע :ךוניחב יונישה
 ךוניחה לש ינשה טביהל התע רובענ

 יגולונכט עדי תרדחהל הבוגתב הנתשמה
 הסיפתהש ,קפס ןיא .הדימלו הארוה
 תדמוע הארוה לשו הרומ לש תיסיסבה

 הארוהה יכילהת סג ומכ ,תונתשהל

 תומגמה תא ןחבנו הבה .הדימלהו

 .תולועה

 רפס יתבב תוארל ןתינ התע רבכ

 ,תיתועמשמ הרוצב היגולונכט ועימטהש
 תספדומה וז תויוברת יתש לש ןמויק תא

 יתנעטש יפכ .ילטיגידה עדיה לש וזו
 תויוברתה יתש ןיב ינושה ללגב ,םסדוק

 תוחתפתהל ליבומ אל היגולונכטה סושיי

 סימי ;תומייקה תוינכותה לש תיתגרדה
 ירחא דורשת היגולונכטה סא ודיגי

 תויוברתה יתש סאה וא סופדה תוברת

 .יהשלכ ךרדב וזב וז וגזמתי

 הלחהש תיטננימודו תרחא העפות

 דבל ,ונלש רפסה יתבב חתפתהל

 איה ,הרומה ידי לע תלבומה הדימלהמ

 ,דימלתה ידי לע תלבומה הדימלב לודיג

 .רפסה תיבב יתועמשמ דוסיל הכפהש

 שממתמ ייימונוטואה דמולהיי לש סולחה

 לש וחוכ קוזיח ללגב רקיעב הגרדהב

 ןג דימלת אוה סא םג ,ינטרפה דמולה

 הידמ לש רבוגה דיקפתה .הבוח

 וילאמ ןבומ תידומיל הביבסכ תילאוטריו

 וא היגולונכטה תא ומשייש רפס יתבב

 סיבשחמהו ואידיווה ,היזיוולטה .תיבב

 קפוסמ ראשהו ,םיעצמאה תא סיקפסמ

 ומכ סייתוברתו סייתרבח תוחוכ ידי לע

 חל ,םיכרע תוכרעמ ,תוגהנתה תומרונ

 תיתוזחה הפשה לש הבוש .ידכו יתרבח

 וצלאיי רפס יתבו ,הדבוע רדגב איה

 .התא תושעל המ טילחהל

 בחרמ) ייסייפסרבייסייל בחרתמ ךוניחה

 ןוכנ רבדה .(ילאוטריווה ,טשפומה עדיה

 וז ,לזמה עורל ,ךא ,עפשה תרבח ךותב

 םילגוסמה סיטעמה לש סקלח תנמ ןיידע
 .הרקיה תיתשתה תא סמצעל תושרהל

 רורחש תורשפאמ תושדחה תויגולונכטה

 ,תוליבומו היצזיטרדנטס לש השיפתה ןמ

 ןוגראה לש היצזינמוהל ,ךכמ האצותכ
 התע ךפוה טרפה יכרוצ קופיס .יכוניחה

 תלכלכל המודבו ,רפסה תיבב הרגשל

 לש יוביר רובע סיעיבצמ םסישנא ,קושה
 רוציי רובע אלו תוינטרפ תויורשפא
 .לנומה
 ,הדבועה איה הביבח הנורחא

 עדי קפסל תויושע תושדח תויגולונכטש
 רוגסל ךכו ,דמולל רתוי יטנבלר ,ידיימ
 םייחהו רפסה תיב ןיבש רעפה תא

 ,תונימזה סיריבגמ ןמזב וב .םייתימאה
 סמועה תא תולובגב רוסחמהו תוידיימה
 סלוע ילגמו םסיטוונש היעב יביטינגוקה
 .ישוקב ךא הב לפטל סילגוסמ

 רקיעב - תושדחה תויגולונכטה

 תרושקתו בושחמ ,ואידיו ,היזיוולט
 תא תילסרבינואו תוקומע וניש -
 גוצייל םישנא ןיב םיסחיה
 הבש תיתוזחה הפשה .ילאוטריווה
 איהו ונלש תוברתב בושח קלח לוטיל

 ילבולגה רפכה תעפותל תיארחא

 תושדחה תויגולונכטל .ינוגרא יוניש

 ?נוגראה טביהה לע הקומע העפשה היהת

 - תויטרדנטסה ןמזה תודיחי .ךוניחב
 סידומילה סוי ,תוקד 45 לש סירועישה

 200-180 לש םידומיל תנשו תועש שש לש

 הדימלהש עגרמ ,תונשוימל וכפה - סימי
 לש גשומה .ןמזב הפיצרל ךפהיהל הלוכי
 סידלי וילא ,יסיפ סוקמכ יירפס תיביי

 ,תונתשהל לאיי ,עדי שוגפל ידכ סיעיגמ

 עדיה הבש הדימל תשרל ,הארנה לככ

 ףסונבש ,םיחינמ ונא .דמולה לא עיגמ
 דומילה (רוזחי וא) בחרתי ,יסיפ רפס תיבל
 רבעמו ,החפשמהו תיבה לא ןגרואמה
 ,הלכלכה ןכל .סייפסרבייסה לא ,ךכל
 וצלאיי יזוכרמה ןורקיעה לש הקיטילופה

 דסומ לש יתרבחה דוקפתה .תונתשהל
 הדימלל תוירחאה ןכש ,לדגי רפסה תיב

 תובר תויונכוס ידי לע להונת תימדקא

 .תורחא
 ידי לע ,הארנכ ,ןגרואי ימדקאה דומילה

 (510) תדחוימ סרטניא תצובק ןורקיע
 ,ףתושמ ןיינע לש סיסב לע תדכלתמה
 לוהינה .יידומיל תוליהקיי הנחתפתת ךכו

 תונורקעמ תונתשהל סיבייח הרקבהו

 תוקיפה .סייטנרביק תונורקעל םיינכמ

 ךופהי דמולהשכ ,ישיאל ינוציחמ הנתשי

 חוקיפ תרוצ .ימונוטוא רתויו רתוי

 סירצומל סיאתתש ךכ הנתשת תיתוכיא

 .סייטסילרולפו םייטרדנטס אל
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 היצרטסינימדאה תרגסמ לכ ,םוכיסל

 םיאתהל ידכ תונתשהל ץלאית תיכוניחה

 .סישדחה דומילה ימגדל
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 ,יסיפ םוקמכ ''רפס תיב/' לש גשומה

 ,עדי שוגפל ידכ םיעיגמ םידלי וילא
 תשרל ,הארנה לככ ,תונתשהל ץלאיי
 .דמולה לא עיגמ עדיה הבש הדימל
 בחרתי ,יסיפ רפס תיבל ףסונב

 תיבה לא ןגרואמה דומילה
 לא ,ךכל רבעמו ,החפשמהו
 סייפסרבייסה

 ידיתעה רפסה תיב לש לדומה
 יכוניח יוסינ אוה "םימרכיי רפסה תיב
 תייריעל ,לארשיב ךוניחה דרשמל ףתושמ

 .ביבא לת תטיסרבינואלו ןויצל ןושאר

 תיתשת ול היהתש ךכ ןנכות רפסה תיב

 יגולונכט עדי לש תזכורמ תבשחוממ

 תליהק לש התעפוה תא רשפאל הרטמב

 לש םינש שולש ירחא .שדח גוסמ דומיל

 תיב חתפנ היינב לש תחא הנשו ןונכת

 .1.9.1995 ךיראתב רפסה

 הליהקה תא תרשמ רפסה תיב

 דע הבוח ןג תותיכ ללוכ אוה .תימוקמה

 הניחבמ .םידלי 900 ,םיכנחמ 50 ,בייל

 שולשל רפסה תיב קלוחמ תינוגרא

 סייניב תביטח ,הריעצ הביטח :תוביטח

 תקלוחמ ליג תביטח לכ .סירגובו

 80 ןהבש ,תוברועמ ליג תוצובקל
 ארקנה ללחב םידקפתמה סידימלת

 "תיבייב .םיכייתשמ םה וילא ,י'תיביי

 סהמ דחא לכשכ ,סירגובמ השולש סנשי

 ,םינפ לכ לע .םידימלת 25-ל יארחא

 ,תושימג תוצובקב ןגראתמ דומילה

 יפל ,רתויו 200-ל דע דחא דמולמ

 דע תולבל הפוצמ םידליה ןמ .םיכרצה

 .תבשחוממ דומיל תביבסב סנמזמ %

 ,הליהקה דומילל םיללח השולש סימייק

 תינכות .סייפסרבייסהו רפסה תיב

 תרגסמה תא ןורקיעב תמאות סידומילה

 לש דוסיה ךפה ,תאז סע דחי .תימואלה

 ןכו ,יתועמשמל דימלת תיחנומ הדימל

 .הדימלה ירצות יבגל

 םיכישממ ןיידע הדימלו הארוה

 תזכרתמ עוציבה תייגטרטסא .תונתשהל

 הדסונ סידמול סירומ תליהק .תלוכיב

 .הרומו הרומ לכ לש ישיא חופיט ידי לע

 תונמאב הטילש וגישה סירומהש עגרב

 קולחל ולכי ,בשחמה ןמ תלעותה תקפה

 .םהידימלת סע ותוא

 תיב תשרל תוחפשמה ופרטצי הנשה

 ללח תבחרה תא רשפאל ידכ רפסה
 תועשל רבעמש ןמזה תא לצנלו דומילה

 דומיל תוביבס .רפס תיב לש תוילמרופה

 הדימל וא תילאוטריו תואיצמב תורישע
 .יתועמשמ דודיעל תוכוז תייוסינ

 תיב תא ובזעי סינושארה סירגובהשכ
 תונש עבש סהל ויהי ,(2001 תנש) רפסה

 דואמ הנוש סיסחי תכרעמב תוסנתה
 סייתומכה סיטביהה .עדי סע

 הז ייוסינ רפס תיב לש םייתוכיאהו
 חוודיש רקחמ ךרואל הדיפקב סיקדבנ

 < .1999 תנשב

 תורוקמ

 קסקקסמ < 8. הח6 566168, 10]וח 6. (1989). .1

 [צס!טונסמ 01 116 הוה, (?7681ו0₪ 0[ 6

 611. 1.סח0סח , אצ: 011686.

 (כוספסח , 16החסז 1. (1991). 020586 ות .2

 1 6הזתוהחק בח 666ק0110מ. 1: )111 6%.
 תילאוטריו תואיצמ .(1995) .דוד ,רסודוימ 3
 ןיב םיידדה םיסחי לע :הקסלא תורעמב

 האמה תארקל ךוניחה ךותמ .עדי תויגולונכט
 תומר תאצוה :ביבא לת .21-ה
 ךוניחה :ידיתעה רפסה תיב .(1995) .דוד ,ןח
 תומר תאצוה :ביבא לת .21-ה האמה תארקל



 עכעכ ך/ליקב קיל/ללכט/ עד 7

 ךוניחה תכרעמל תוכרעמו םירצומ

 הישוו26מ/ 60 י?ויעס היווחו רקח

 04-9583934 .סקפ 04-9580981 .לט 20164 דוקימ בגשמ ג.ד םישרוש בשומ :לעפמה

 היר\ד\בכ\כ\ טרו
 \\ברד\ט) ב\חצ\ה הז

 ןוכיתה דעו ידוסיה ליגמ ןווגמ םיאשונ םוחתב רקח יזכרמו תומדקתמ תוידומיל תוכרעמ

 רפסה יתבב תושדחה דומילה תוינכותל םימאתומ תורפסהו דומילה תוכרעמ

 דויצה םוחתב ליבומ רוטרגטנא ןד - 6 7 ור . קא
 ךוניחה תכרעמב יגולונכטהו יעדמה

 ו/

 א"ת םידיתע תירק 03-6497661 :סקפ 03-6491202 :ןופלט שבו קטי א קווש



 *- ה 1וק-עמ ו

 םעמעממב
 סידומילה תינכות

 םיעדמ תאדוהב

 תרוטקתו עדימ

 .:תתפמ ינטנומ

 עדימ

 עדי

 עדיה תדבח

 עדיה תויגולונכט

 עדיז דוביע

 עדי תוצצופתה

 ילבולג רפכ

 תדוטקת

 - תזעדמ תוניידזא

 תיגולונכט

 :םייםוחתויב םירשק

 םדא ידי השעמ םלוע

 םוקיהו ץראה רודכ

 תייגולונכט לט המזרתה

 לט חותיפל ללחה

 תרוטקתו עדימ תוכרעמ

 2 . ק ) 4

 ררחסמ יוניש בצק אוה הלש יזכרמה ןייפאמהש .עדיה תרבח לש תידיתעה החומד תא חוזחל השק

 תושדח עדימ תויגולונכט םע קר אל תודדומתה בייחמ רחמה םלועב חלצומ דוקפת .םייחה תומר לכב

 םיישגרו םיילאוטקלטניא .םייתרבח םירגתא םע םג אלא

 תוימויל תומליד

 סאימחנ יפר ריד

 לש תויגולונכט לע תתתשומ ונימי לש עדיה תרב

 עדימב לפטל תורשפאמ הלא .תרושקתו בושחמ 1

 לכל תורדוח ,השעמלו ,עדי תריציב תועייסמו

 לש סוימויה ייח לע תועיפשמו היישע לש ךבדנ

 הזה ןדיעה ידלי .ונידלי ייח לע טרפב ,ונתאמ דחא לכ

 סע סיקחשמ ,םילבכב היזיוולטה לומ תועש סילבמ

 םיליעפמ ,םהלש (תילאוטריווה דמחמה תייח) י'צוגמטה

 םיחלוש ,ישיאה בשחמב הידמיטלומ קחשמ תויעבטב

 טנרטניאב םישלוג ,ינורטקלא ראודב סהירבחל סירסמ
 .ירלולס ןופלטב סירבדמו ברע ידמ

 תלעפה לע תוססובמה ,תורחאו ולא תויוליעפ יכ ,הארנ

 םיישארה סימרוגה דחא ןה ,תוינכדע עדימ תויגולונכט

 .סויכ םידלי לש עדיהו ןיינעה ימוחת ,תוברתה בוציעב

 תחא אל ףא .םיהדמ בצקב תוחתפתמ הלא תויגולונכט

 רשע ינפל אצמנב התיה אל ,ליעל וראותש תויוליעפה ןמ

 תוחתפתה בצק .(םינש שמח ינפל אל ףא ןקלחו) סינש

 תרבח לש התומד תא החטבב תופצל ונל רשפאמ אל הז

 ,ידיתעה הקוסעתה קוש לש וינפ תא ,תידיתעה עדיה

 ןודא ןאכ .םינש רשע דועב סויה לש םסידליה ונפי וילא

 עדיה תרבחב סירגובמו סידלי ינפב תובצינה תומלידב
 .הב םסלוה דוקפתל םישרדנה םירושיכבו

 עדיה ןדיע ינייפאמ
 ןדיעהמ תינרדומה הרבחה תרבוע 21-ה האמה ףס לע

 תישאר לש תושדחה תויגולונכטה .עדיה ןדיעל שעותמה
 יתיישעת רוציי יכילהת לולכשב וקסעש 20-ה האמה
 היגרנאו םירמוח תרבעהל תויתשת תיינבב ,יאלקחו
 תא וניש ,םיקחרמ רוציקל הרובחת תוכרעמ תמקהבו

 םויכ .הלוכ הרבחה לשו טרפה לש םייחה חרוא

 יכילהת לולכשב תוקסועש תושדחה עדימה תויגולונכט

 תיתשת תיינבב ,ורוזחאו ונוסחא ,ודוביע ,עדיה תריצי

 ונייח תא תונשמ ישונאה עדיה תצפהלו עדימ תרבעהל

 .רתוי דוע ריהמ בצקב

 :עדיה תריתע הרבחה ינייפאממ המכ ןלהל

 ביבא לח חטיסרבינוא .ךושיחל ס"היבב ריכב הצרמ אוה בחובה

 עדיה תויזכרמ
 ילגלג תענהל ישארה באשמה תויהל ךפוה ישונאה עדיה

 תלכלכמ רבעמ :הרבחה ינפ בוציעב יזכרמ םרוגו הלכלכה
 השולש) קשמב םיקסעומה תיברמ .עדי תלכלכל סירצומ

 דוביעל ,הריציל סנמז תיברמ תא סישידקמ (העברא לכמ

 עדימ תרבעהלו

 ישונאה עדיה תוצצופתה
 סויכ .רבגומ בצקב לדגו ךלוה ,רצונה שדחה עדיה תומכ

 תאז ,םוי ידמ םישדח סירפס ףלאכ סלועב רוא םיאור

 רבדל אלש ,תעה יבתכ יפלאלו סינותיעה תובברל ףסונב

 .ילטיגיד עדימו םירוטילקת ,טנרטניא ירתא לע

 תררחסמ תיגולונכט תוחתפתה

 עדימב סויכ תורושק תושדחה תויגולונכטה תיברמ
 יבשחמ ,םיירלולס סינופלט ,תרושקת ינייוול .עדיבו

 ,הימדהו ןונכתל סיבשחוממ סילכ ,עדימ תותשר ,תשר

 העקשהה ,לשמל ,התלע 1990-ב רבכ .דועו תיטנג הסדנה

 בושחמ דויצ רקיעב ,עדימ תויגולונכטב ינקירמאה קשמב
 תויתשתה לכ חותיפב העקשהה ללכ לע ,תרושקתו
 .תורחאה

 סלועה לש היצזילבולג
 רבעמ רקיעבו ,םירצומו תורוחס לש סיקווש תחיתפ

 לודגה סלועה תא סיכפוה ,תמא ןמזב עדימ לש ישפוח
 .לודגה סלועה יחרזאל ונלוכ תאו ילבולג רפכל

 ץאומ יוניש לש םלוע
 יוניש יכילהתב הרבחהו דיחיה סייורש עדיה ןדיעב

 תועוצקמ ,םידרויו םילוע תעד ימוחת .םידימתמ
 סיבצעתמ סייתוברתו םייתרבח סיכרעו ,םינשייתמ
 .שדחמ
 ינרדומה ןדיעב םייחה לש תומליד

 .םיטושפ סניא ימנידו בכרומ ,הנתשמ סלועב סייחה

 תונירקמש ,תוימויק תומליד ינפב םיבצינ הרבחהו דיחיה
 םיחתמ רפסמ ןאכ ןייצנ .תוברתה לעו םייחה חרוא לע
 תוטלחהה תלבק יכילהת לעו ונייח לע תורישי םיעיפשמש
 .םישרדנ ונא םהל
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 ילקולל ילבולג ןיב חתמה
 בלתשמה ,םלועה חרזא תויהל דציכ
 דבאל ילבמ ,םיימלוע ללכה סיכילהתב
 תאו סיכרצה תא ,םסישרושה תא
 לש סיידוחייה ,םיימוקמה סינייפאמה
 איה ךכל המגוד ?הליהקה וא תוברתה

 הריציה לשו הפשה ןווינ לש הנכסה
 הפשה תוטלתשה לומ לא תימואלה

 .תינקירמאה תוברתה ינייפאמו תילגנאה
 יתרוסמל ינרדומ ןיב חתמה

 סייוניש לש הז ןדיעב רסמתהל דציכ

 יכרעל ףרוע תונפהל ילבמ יונישל םיגילפמ
 ןיב ןיחבהל דציכ !םישרושלו רבעה
 םירבדה ןיבל תונשל שי סתוא סירבדה

 ?םישדח ינפמ ףילחהל ןיא סתוא סינשיה

 תוחתפתהל םייחרכהה םיאנתה דחא

 תלוכיה איה תימצע המשגהלו תישיא

 .םייחה לכ ךרואל שדחתהלו דומלל
 שכרנ עדיהמ םיזוחא השימח קר

 .ול הצוחמ - ראשהו ,רפסה תיבב

 דציכ הדימלה איה החלצהל חתפמה

 תיאמצע הרוצב עדי שוכרל

 ןיבל תורחת לש תוברת ןיב חתמה
 הלועפ ףותיש
 ןדיעב הלועפ ףתשלו דחיב תויחל דציכ

 טרפה רתוח ,דחמ :עדיה לש יתורחתה
 ךות ,םירחאל סחיב ובצמ תא רפשל

 סוסיב ,ךדיאמ .תורחת לש תוברת תריצי
 תורבח ןיב ,םידיחי ןיב הלועפ ףותיש
 הבוטהו הליעיה ךרדה איה תומוא ןיבו
 .החימצלו המדקל רתויב

 ונלש תולבגומה לומ עדיה תוצצופתה
 , ושכורל
 סע הרבחהו טרפה םידדומתמ דציכ
 לכ לפכומ ישונאה עדיהש הדבועה
 אוה םסג לודיגה בצקו ,שולש םייתנש

 עדיה תויומכ ועיפשי דציכ ?לדגו ךלוה

 ,דקפתל ונתלוכי לעו ונייח תוכיא לע
 שדחמ לוקשל ךרוצ םייק :דומללו רוציל
 ןיבל טרפה ןיב ןילמוגה יסחי ךרעמ תא

 .ישונאה עדיה
 בחר עדי ןיבל תוחמתה ןיב חתמה

 עדויה הז :עדימה ןדיע לש תוברת ןב והמ

 טעמ עדויה הז וא דואמ טעמ לע לכה

 תוחמתהל הפיאשה דציכ !לוכה לע דואמ

 הרבחב עיפשהל ונתלוכי לעו ונילע עיפשת

 ?תיטרקומד

 ןיבל ינתורה סלועה ןיב חתמה
 תוירמוחה תופיאשה

 סלועה ןיב סינוזיא תכרעמ רוציל דציכ

 !ירמוחה סלועה ןיבל יכרעה ינחורה

 תינחור הריציל ההימכה תא חפטל דציכ

 !םיירמוח סיגשיה חפטמה סלועב

 עדיה תרבחב םייח ירושיכ
 תוזחל ןויסינב תונרמוי לש הבר הדימ שי
 עדיה תרבחב סלוה דוקפת והמ
 עיבצהל ןתינ ,תאז סע דחי .תידיתעה

 סימלוה דוקפת ירושימ השולש לע
 ונתשי אל ,הארנכש ,ונימי לש תואיצמל

 תובלתשה אוה ןושארה .בורקה דיתעב
 דובעל תלוכיהו ילכלכה סלועב

 ייחב תובלתשה אוה ינשה ;סנרפתהלו

 תלבק ךילהתבו תוברתהו הרבחה

 תורשפאה ,ישילשהו ;ירוביצה תוטלחהה
 תימצע המשגהו תישיא תוחתפתהל
 .םייחה לכ ךרואל
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 תחת '91-ב ינקירמאה הדובעה דרשמ
 ונלש רפסה יתבמ שרדנ המיי תרתוכה
 תא רידגה ,יי2000 הקירמא תארקל

 קושב ושרדייש תויונמוימהו תולוכיה
 :ידיתעה הדובעה
 םיבאשמב הטילש
 סתאצקהו סנונכת ,סנוגרא ,םתרדגה
 ,ףסכ ,ןמז :םיללוכה םיבאשמ לש

 .שונא יבאשמו הדובע תביבס ,םירמוח
 םירחא םע הדובע תלוכי
 סיתימע דמלל ,תווצ רבח תויהל תלוכיה

 ,תוחוקל תרשל ,םהמ דומללו הדובעל

 ןתמו אשמ להנל ,תוגיהנמ רשוכ תולגל
 .הנוש עקרמ סישנא סע דובעלו

 עדימב לופיטו השיבר תלוכי
 הרוצב ךירעהל ,עדימ שוכרל תלוכיה
 ןגראל ,עדימ תורוקמו עדימ תיתרוקיב
 ריבעהל ,עדימ דבעל ,עדימ שרפל ,עדימ
 שמתשהל תלוכיה ,לכמ בושחהו ,עדימ

 עדימ תויגולונכטב תלכשומ הרוצב
 .וללה םיכרצל

 תובכרומ תוכרעמ תנבה

 תוכרעמ תולעופ דציכ ןיבהל תלוכיה

 לועפלו תויגולונכטו תוינוגרא ,תויתרבח

 תמיש ךות ,תוליעיב וז הנבה תרגסמב
 תולועפ ןונכתו תויזכרמ תומגמל בל
 .ןהל סאתהב

 תויגולונכט לש ןווגמ םע הדובע תלוכי
 המיאתמ היגולונכט רוחבל תלוכיה

 רותפלו תולקת תופצל ,הליעפהל ,םיכרצל

 איה רתויב תיזכרמ .ךרוצה תדימב ןתוא
 .תושדח תויגולונכט שוכרל תלוכיה

 הרבח לש סיבושחה סיביכרמה דחא

 טרפה לש ותלוכי איה הביצי תיטרקומד
 תוטלחהה תלבק ךילהת לע עיפשהל
 הליהקה תומד בוציעל תורישי סורתלו

 תונגועמ סויכ .יח אוה הב הרבחהו
 סיסבב תולבקתמה תוטלחהה תיברמ

 תיסיסב הנבה תושרודו בחר עדי
 סירסחה סישנא .םייגולונכט םיטביהב
 ודבעל ,וניבהל ,עדימל עיגהל תלוכיה תא

 ,תושקבתמה תונקסמה תא קיסהלו
 סורתל תורשפא יללושמל חרכהב סיכפוה

 תוניירוא ,ךכיפל .תוירחא תחקלו

 בושח ביכרמ איה תיגולונכט-תיעדמ

 איה וז תוניירוא .םדא לכ לש ותלכשהב

 תיאמצע הבישח תללוכש סלוע תשיפת

 לש הנבה לע תססבתמה ,תיתרוקיבו

 לשו םיילסרבינואה םייעדמה תונורקעה

 דב ,תויתרבחהו תויגולונכטה תוכרעמה

 ליעפהלו ןיבהל תלוכיה סע דבב
 .תומדקתמ עדימ תויגולונכט

 תוחתפתהל סייחרכהה סיאנתה דחא
 תלוכיה איה תימצע המשגהלו תישיא
 חותינ .םייחה לכ ךרואל שדחתהלו דומלל
 עצוממ סדא שכור ותוא עדיה תומכ לש
 השימח קר יכ ,ךכ לע עיבצמ וייח ךלהמב
 ראשהו ,רפסה תיבב שכרנ עדיהמ סיזוחא
 ,ןכל .םייחה ךלהמב ול הצוחמ שכרנ
 דציכ הדימלה איה החלצהל חתפמה
 תוקלחייב .תיאמצע הרוצב עדי שוכרל
 םירירשה חוכבו רדעמב יד תונטק ייתעד
 תומכשכ םלוא ,המדאה תא דבעל ידכ
 ,רתויב ריהמ בצקב הלדג ישונאה עדיה
 תומדקתמ תויגולונכטב רזעיהל ךרוצ שי



 הבורע קר וניא עדיה תויגולונכטב
 סג אלא הקוסעתה סלועב תובלתשהל

 .תימצע המשגהל ךרדב יחרכה יאנת

 עדיה ןדיעב ךוניחה תכרעמב םישגד

 ךוניחה תכרעמ ינפב ביצמ עדיה ןדיע
 ימויק רגתא ילמרופ אלהו ילמרופה

 תרשכהל סימיאתמה סינוויכה תאיצמל

 עיבצא .עדיה תרבחב דוקפתל סידימלת

 שיגדהל ,יתעדל ,שיש סינוויכ רפסמ לע

 .םידימלת תרשכהב

 לוכל דוסיה תויונמוימ תיינקה

 תומר ךירצי עדימה ריתע הדובעה סלוע
 - ולא תויסיסב תויונמוימ לש תוהובג

 תיטמתמ תלוכיו העבה ,הביתכ ,האירק

 תובכרומה תמרו תומכה .דבוע לכמ -

 שרדיי ותוא יתומכהו ילולימה עדימה לש

 .הדמתהב הלעת חנעפלו אורקל דבועה

 חלצומ דוקפת .הבישח ירושיכ חופיט

 הנתומ עדיה ןדיע לש בכרומה סלועב

 ילוגסה ןכרע .םיהובג הבישח ידוקפתב

 ,תיתכרעמ ,תיתריצי הבישח לש

 תלבק תלוכי ,תיתורבתסהו תיתרוקיב

 לש הכרעהו הניחב ךות תוטלחה

 .הדמתהב הלעי תוביטנרטלא

 טרפה לש תוישונא תויוכיא חופיט

 תוסחייתה ,תישגר תודדומתה תלוכי

 ,תוירחא ,תורבח ,ותוריחו סדאה דובכל

 תונוכת ןה תוניגהו רשוי ,תוריסמ

 .העקשהו חופיט תושרודש תויוגהנתהו

 יוכיסה ןומט ,לכמ רתוי ,הלא תויוכיאב

 .רתוי בוט דיתעל ונלש

 לוכל תיגולונכט תיעדמ תוניירוא חותיפ

 תסיפת חותיפל סיסבה איה וז תוניירוא

 תשולש תא תדגאמה ,תילנויצר סלוע

 ,דוסי תויונמוימ :םימדוקה סינוויכה

 תויוכיאו םסיהובג הבישח ירושיכ

 .תוישונא

 תוטלחהה תיברמ תונגועמ םויכ

 תושרודו בחר עדי סיסבב תולבקתמה
 .םייגולונכט םיטביהב תיסיסב הנבה

 עיגהל תלוכיה תא םירסחה סישנא
 תא קיסהלו ודבעל ,וניבהל ,עדימל
 םיכפוה ,תושקבתמה תונקסמה
 םורתל תורשפא יללושמל חרכהב
 תוירחא תחקלו

 הפשב העבהו הביתכ תולוכי חותיפ
 תילגנאה
 טולשתש הארנכו סויכ תטלושה הפשה וז
 .תיגולונכט-תיעדמה הליהקב דיתעב םג

 טרפה תושרל דמועה עדימה רקיע
 (טנרטניאה ןוגכ) תרושקתה תותשרב
 תקפסמ אל הטילש .תילגנאה הפשב אוה
 הלבגמ תויהל היושע תשרה תפשב

 .הרומח
 תועצמאב עדימב לופיט תולוכי תיינקה
 לוכל עדי תויגולונכט
 ורצייל ,שדח עדי שוכרל תלוכיה עדיה ןדיעב
 תויגולונכטב הטילשב תינתומ וריבעהלו

 שומישה תלוכי תיינקה .תוינרדומ עדימ
 הבושח תוחפ אל ךא רתויב הבושח ןהב
 וב ןדיעב ,דיתעב השכורל תלוכיה

 .סוי ידמ תודלונ תושדח תויגולונכט

 .סייחה לכ ךרואל הדימל ירושיכ תיינקה
 ותואב ודבע סישנאשכ ,רבעל דוגינב
 יחכונה ןדיעב ,םהייח לכ הדובע סוקמ
 רפסמ ותדובע סוקמ תא סדא ףילחמ
 :תירבה תוצראב עצוממה) סימעפ לש בר
 תביבס .(סייחה ךלהמב סימעפ שש
 ונתשה עדיה סלועו םייחהו הדובעה
 תכפוה הלא תוביס ללגב .תוריהמב

 ,יזכרמה רגתאל הלא סירושיכ תיינקה
 .ךוניחה תכרעמ לש ,ילוא

 ץאומ יוניש םע תודדומתה תלוכי חותיפ
 תלוכי חותיפ ךירצמ אומה יונישה
 ,תודדומתהל תילאוטקלטניאו תישגר

 חלה סע ,תודרשיהל וליפא סיתיעלו

 .ויטעב סרגנה
 תווצב הדובע ירושיכ חותיפ

 סלוע .סדבל דיתעב ודבעי םסיטעמ
 .תווצ תדובע ךירצמ ינרדומה היישעה

 וכוניחב בלש לכב ,עימטהלו דמלל שי

 סירושיכה תא ,דמולה לש ותרשכהבו

 ,םירחא תגהנהל ,תווצב תורבחל

 לוהינל ,םיפופכו סינוממ סע תודדומתהל
 הדימעלו תוחוקל תורישל ,ןתמו אשמ

 חופיט תא שיגדהל שי .סהיתושירדב

 סינוש סדא ינב יכ הנבההו תונלבוסה

 דקפתלו תויחל דומלל סהילע ךא ,הזמ הז

 .דחיב

 םיכרע תיינקה
 תא איהש ךרד לכב תונקהלו ןוחבל שי
 םייח טרפל ורשפאיש סיכרע סתוא

 תיתרבח ,תישגר הניחבמ סימלש

 סיכרע לש סתרטמ .תילאוטקלטניאו

 תומלידה ןיב סינוזיא תכרעמ רוציל הלא

 .סדוק וגצוהש תונושה

 םג יכ ,איה תשקבתמה הנקסמה ,סויסל

 המצע תא םיאתהל תבייח ךוניחה תכרעמ

 הרבחבו טרפה לצא םישחרתמה םסייונישל

 תורטמ תא שדחמ ןוחבל הילע .הלוכ

 בלשל ,םידמלנה סינכתה תא ,ךוניחה
 תויהלו דומילה תורדש לכב עדי תויגולונכט

 םירושיכלו םידמולה יכרוצל הבושק

 6 .עדיה ןדיעב םישרדנה סישדחה

 םפפםזפמ



 שעצעמ
 ,םיארמ םירקחמ .ןהל רבעמ גילפמ ולש ןוימדהש ימ שיו ןהיניב ארוקש ימ שי .חורושה חא ארוקש ימ שי

 הדימלה ךילהת לע תורישי םיעיפועמה ,.םהלועמ םייתרכה תונונגס םע םידמול לש םינוש םינוס שי יב

 7 יב דר וו
 = עדימ דבעל ולשמ םיכרד ול שי

 הדימל/האדוה הדיחל

 :תתפמ ינשומ

 לדו

 עדימ דוביע יכדד

 הדימל תונונגס

 םייטילנא םידמול

 סיילבולג םידמול

 "םינוזגמ" םידמול

 ו

 םישולשיי 50-ה תונשמ רנטסק ךירא לש ורופיס

 עיגמ ,ייימורדה םיה לא בכור ינד וא ,יאמב השימחו
 ול רפסמו ,ינובס דודה ,רזומה ודוד לש ותיבל ינד

 ,הטילחה ולש הרומה .רפסה תיבב וילע הצפקש הרצה לע

 וכרטצי ,הקיטמתמ םיבהואש םידימלתה לכש ,המ סושמ

 םידימלתה לכו ,ימורדה םיה לע ינוימד רוביח םעפה בותכל

 תא ראתל סעפה וכרטבי ,ןוימדה לא גילפהל םיבהואש

 .תומוק עברא לש תיב לש ותיינב ךילהת

 רוביח בותכל ןבומכ ךירצ ,הקיטמתמה יבהואמ ,ינד

 .ןיימדל המ ול ןיאשכ הזכ רוביח בותכי ךיא לבא .ינוימד

 ,םתרבחל תועטב עלקנש סקרק סוסו ינד ,ינובס דודה

 ,סוסה ,ולבק ורגנ .היעבה תא רותפל דציכ הצע םיסכטמ

 ןוראל סנכיהל הארוה לבקמו תועיסנ תונכוסל ןפלטמ
 ןאכ .ימורדה סיל תאצל סשמו תיבה ןורדסמבש קיתעה

 דודה ,ינד הכלהמבש ,האלפומה הקתפרהה הליחתמ

 .תוינוימד תוצרא ינימ לכב םירייתמ סוסה ורגנו ינובס

 ,םיענ םיטרס ןה בוחרה תוכרדמ ,לשמל ,למשחה ףראב

 םהיתוינוכמ תא םיליעפמו סינופאלפ ךותל םירבדמ םישנא

 תדוצמייב .קוחר טלש ןיעמל לוקב תוארוה ןתמ ידי לע

 רודכ תפידה תורחתב עסמל וירבחו ינד םיפוצ יירבעה

 ת"פוס ןוכסב םירום חרועבהל דומיל חוינבוחו חוחיפ 'תווצ חזכרם איה תבחובה

 ינועמש הרש

 להקב סדילשכ ,ייקזחה רדנסכלאייו יילודגה רטפיי ןיב לזרב

 .תורחא תוירוטסיה תויומדו הסורברב ,ןואילופנ סיבשוי

 תולולג תרוצב לכוא לוכאל רשפא סינלצעה \ראב

 המרוג ילכאמ לש תונומת תועיפומ ךסמ לעשכ ,תוינועבצ

 .םעטה תשוחת תא תתל ידכ

 ולש היזטנפה תא רפסמ ,ומצע תא עשעשל הצורש ימו
 ,תילאוטריו תואיצמ ולומ הווהתמ דימו ,רישכמ ךותל
 ןיימידש ןקוב שגופ ינד .ונוימדב העיפומ איהש יפכ שממ
 אוה ,וינפל תדמוע היחהשכ תעכו ,רזכא הירא ומצעל
 תא לטבל דציכ רוכזל לגוסמ וניאו תוומ דחפ דחופ
 .תואיצמל הכפהש היזטנפה

 ,תוילוק תוארוה ידי לע לעפומה קוחר טלש ,םינופאלפ
 תיימדה סע תולולג תרוצב לכוא ,תילאוטריו תואיצמ
 :50-ה תונשב רבכ הז לכ - סיעבצו תורוצ
 םע דחי סתודליב רופיסה תא וארק ילואש ונתיאמ הלא
 קלח וכפה דציכ סויה תולגל םימהדנ ,ןרו לו'ז לש וירופיס
 תואיצמל היגולונכט ישנאו םינעדמ תרזעב וללה תויצטנפה ןמ
 היגולונכטהו םיעדמה תארוהב סיקסוע ונאו רחאמ לבא .םייח
 חוקלה ,אבה עטקל סחייתנו הבה ,םיינוימד תועסמב אלו
 ,(טייבמ) ייעבטה ןמ תונתמיי דומילה תדיחי ךותמ

 ב

 1996 .ףסאיחא :ביבא לח .'מורדה םיה לא בכור ינד וא יאמב השימחו םיוולו .רגטסק ךירא :ךוחס .הקמל סרוה :םירויא
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 הדיצב םוהיז תוכתמ תקפה
 ןהיתורפעמ תוכתמ לש הקפהה יכילהתב

 .רתויב רומח ןפואב הביבסה תמהדזמ
 דחא לכב סרגנה סוהיזה רחא בוקענ
 תכתמ לש הקפהה יכילהתב סיבלשה ןמ

 :היתורפעמ
 קבא טלפנ הרפעה לש הניחטה בלשב

 לש ןתלועפ בקע בר שער סרגנו בר
 ,סוהיצה םסכתסמ אל הזב ךא .תוסרגמה
 .הלחתהה קר וז
 ,הנוחטה הרפעה תא םיפטוש סיתעל
 לש תולודג תויומכ תרצבוי וז הפיטשו

 סימילו םימגאל םיכפשנה ,םימהוזמ סימ
 סרגנ סוהיזה רקיע ךא .םסתוא סימהזמו
 סיטלפנ הפירצה ירונתמ .הפירצה בלשב
 הלאו ,תולודג תויומכב סיליער םיזגו ןשע
 ,סדאל קזנ םימרוגו ריוואה תא סימהזמ
 .םיממודל ףאו סיחמצל ,םייח ילעבל

 רונתה ןמ סיקלסמ הפירצה ךילהת סותב

 תרעכמה תלוספ סה םגו ,םיגיסה תא

 ."הביבסה תא תמהזמו

 םיתיעל םישטשטימ ובש ,עדימה ןדיעב
 תושיגנה ללגב םוקמהו ןמזה תולובג
 הבר תובישח שי ,עדימ לש הברה

 םיישיאניבה םילדבהה לע הייהתל

 הלא םילדבה .עדימה דוביעל תושיגב

 לעו הדימלה יפוא לע םיעיפשמ
 תישיאניבה תרושקתה לש התוכיא

 םידימלת השימחמ סישקבמ ונייה וליא

 ,"סימכחייל םיבשחנש ,יו וא 'ה התיכב
 תנבה לש הבוט תלוכי ילעבל רמולכ

 תוניירוא לש וא ארקנה

 תא בטיה אורקל ,תיגולונכט-תיעדמ

 וניבה המ רפסלו ליעל טטוצמה עטקה

 סילבקמ ונייחש רעשל שי ,וכותמ
 :ןלהל תוראותמה ולאל תומוד תובושת
 קלח לכב ,תוכתמ סיקיפמשכשיי :רואיל
 תא םימהזמש םירבד שי הקפהה לש

 ."הביבסה

 ,עטקב יזכרמה ןויערל סחייתמ רואיל
 סנכנ וניאו תוריהבב ותוא רידגמ
 .םיטרפל

 אצוי ,הניתטב תוכתמ סיקיפמש יתמיי :ןד
 הפיטשבו ,הביבסה תא םהזמש קבא
 ,יל המדנ ,ךכ רחאו סימהוזמ םימ סיאצוי
 .ייריוואה תא סימהזמש סיזג שי ,הפירצ

 עטקב עדימה ןמ קלח לכל סחייתמ ןד

 ;תללוכ הייאר אלל ,עיפוה ובש רדסה יפל

 .עדימה תא תצמתמ קר אוה

 ןכוסמ הז תוכתמ סיקיפמשכיי :תנע
 ,םיחמצל וליפאו סייח ילעבו סישנאל

 תא סימהזמש סירבד שי הקפהב יכ
 סימו סיבוט אל סיזג ומכ הביבסה
 וליפא ,תוכתמ קיפהל .קבאו סימהוזמ

 ךירצו קזנ סרוג םג הז זא ,הז תא ךירצש
 ."סוהיז עונמל

 תדוקנמ עטקב םינכתל תסחייתמ תנע
 רבעמ לא תאצוי רמולכ ,תיטופיש טבמ

 לש תויתרבחה תוכלשהל עטקב עדימל

 ,תאז סע דחי .ותעינמב ךרוצלו סוהיזה
 סוהיזה ימרוג תא הטלק תנע יכ ,רכינ

 .תוכתמה תקפהב סיכורכה

 תוכתמ תקפה לש בלש לכ סא" :היא

 קיפהל יאדכ אל ילוא ,ריווא סוהיזל סרוג

 לכל תוכתמ סיכירצ ונחנא לבא :תוכתמ

 הפ שי זא .היישעתב ומכ ,םירבד ינימ

 אל סא יכ ,םוהיזה סע השענ המ .היעב

 אלו תולחמ רתוי הנייהת ,הז תא רותפנ

 ."לכאמל סיחמצ קיפסמ ויהי

 לא םינכתל רבעמ לא רשי הקיחרמ היא

 ,עטקב בותכה לש תויתרבחה תוכלשהה

 יבלש טוריפל ללכ סחייתהל ילבמ

 .סהיתואצותו הקפהה

 שי סימוהיז הזיא וארתש" :סות

 םיכלכולמ םימו קבא ,תוכתמ סיקיפמשכ

 חיננ םסירציימשכ ומכ הז .םיליערמ סיזגו

 חטב זא ,טקרמרפוסל ןוליינ תויקש

 תונוכמהמ סיליערמ םירמוח סיטלפנ

 אל ןמצעב תויקשה סג ךכ רחאו ,לעפמב

 .הביבסה תא סהזמ הז לכו ,תולכתמ

 ילוא רשפא .הז לכ סע סישוע המ היעבה

 לש סוקממ הקפהה ילעפמ תא קיחרהל

 איצמהל ילואו ,םודסב ומכ םישנא הברה

 ."הז לכו ריווא רוהיטל תונוכמ

 תקפה ךילהתב סוהיזה תא הוושמ סות

 .ןוליינ תויקש רוצייב סוהיזל תוכתמה

 תנמ לע טסקטל רבעמ לא אצוי אוה

 היעבה תא ,היאל המודב ,תולעהל

 עטקב סינכתה תא רשוק אוה .תיתרבחה

 הקפה ילעפמ לע ול שיש םדוק עדיל

 .היעבל תונורתפ שפחמו סודסב

 תא וניבה םידימלתה לכ יכ ,ןייצל בושח
 .עטקב בותכה רקיע

 עדימ דוביע לש חומר
 ןויצב הכוז היה סידימלתהמ יימ ןיינעמ
 הניחבב הלאש וז התיה ולא ,רתויב בוטה
 .ארקנה תנבהב ןחובב וא םסיעדמב
 הכוז התיה ,םירומה ,ונתיאמ קלח לצא
 אלל בותכה תא תטרפמה ,ןד תבושת וב
 ןה תודבוע ןכש ,תורתוימ תויונשרפ
 וב הכוז התיה סירחא לצא .תודבוע
 הכוראה איהש סושמ טושפ ,סות תבושת
 .רתויב הקימעמכ ,ילוא ,תספתנו רתויב
 ןויצ םילבקמ ויה סלוכש ןכתיי סאה
 .ילוא ,םימיה תירחא ןוזחב ?הווש
 סיתיעל סישטשטימ ובש ,עדימה ןדיעב
 תושיגנה ללגב סוקמהו ןמזה תולובג

 סינוש תומוקממ עדימ לש הברה
 - יראה רודכ ינפ לע סיקוחרו

 הבר תובישח שי - ייילבולגה רפכהי*
 תושיגב סיישיאניבה סילדבהה לע הייהתל

 סהב סיכרדב רמולכ ,עדימה דוביעל
 .עדימ יעטקל סיסחייתמ םסינוש סישנא
 הדימלה יפוא לע םיעיפשמ הלא סילדבה

 .תישיאניבה תרושקתה לש התוכיא לעו
 ,וטושפכ עדימה תא סילבקמה שי

 םהילע םירזוחו םיטרפל קר סיסחייתמ

 סאתהב ,תרחא וא וזכ תוריהב תמרב

 עדימה תא ותצמתיש הלאכ שי .סתלוכיל

 קלח .אל ותו רקיעה תא ונממ וקיפיו
 וארקי" ,ןותנה עדימל רבעמ לא ואבי

 סע גולאיד ןיעמ ולהניו י'תורושה ןיב

 ךרד עדימל וסחייתי קלח .עדימה

 רחואמ קרו סיישיאה תופדעההו סידחפה

 לכשל שגר ופרציו ןויגהב ושמתשי רתוי

 תא וננסי סירחא .דחואמ ןבומ ללכל

 .תוירסומ הדימ תומא ךרד בותכה

 חתנל סהידימלתמ םישקבמ סירומשכ

 תויעב רתאל ומכ תונוש םיכרדב עדימ
 סירשקה ךותב וכירעהל וא ונממ תולועה

 אורקל סיטונ סניאש םסידימלת ,םינוש

 ,עדימה סע גולאיד להנלו "תורושה ןיביי
 תויעבה סא ,ולא תוארוה עצבל ושקתי

 וניא עדימה סא וא שרופמב תובותכ ןניא

 אוה ןהילאש עדיה תורגסמ לע עיבצמ

 תתל סיטונ םמצעלשכ סירומה .רשקתמ

 ךרדל תומיאתמה תולאש רבחלו תוארוה

 ,ןכל .עדימה תא סידבעמ סמצע סה הב

 הייטנ היהת ,וטושפכ עדימ ארוקש הרומל

 סידימלתה ןמ תושרודה תולאש תתל

 תומישמ סהילע ליטהל אלו והומכ תושעל
 .תילאוטסקטרפיה האירק תושרודה

 תורעושמה תובושתה יכ ,ןייצל בושח

 ילעב סידימלת לש ויה ןלהל וחתונש

 לע תאז ,עצוממהמ ההובג היצנגילטניא
 יתוחתפתהה טביהל סחייתהל אלש תנמ
 .םיישיאניבה סילדבהה לש

 | ףי%

 </י



 סהו ,סננשל ןויסינבו סמצע עדימה ןא'ז לש הירואיתה יפל

 םילככ ירופאטמ ןפואב סמצע סיאור תוחתפתה לע היזאיפ

 .עדימב םיאלמתמה סיקיר תיב ידימלת ,הבישחה |

 (8188%) סגיב יביטינגוקה גולוכיספה םיאצמנ ידוסיה רפסה

 ,"תיגשיהייה השיגה ,תפסונ השיג רתיא בלשייב סבורב |

 עדימה תא סידבעמ סידימלתה הבש רמולכ ,יייטרקנוקה ל 2 ן

 סה ובש בצמב רתויב הליעיה ךרדב ןתויקוח ןיבהל םילגוסמ ל |

 תרגסמה תושירדל תונעיהל ידכ סיאצמנ סתביבסב תועפות לש

 עיגהלו םיאצמנ סה הב תידומילה | .םהישוחב ולא תועפות םיטלוק םהשכ
 עיגהל תנמ לע .רתויב םיהובגה סיגשיהל | יטרקנוקה בלשב סדקתמ דליהש לככ

 םידימלת .רתויב םיהובגה םיגשיהל | תויקוח ןיבהל לגוסמ אוה ,11 דעו 6 ליגמ
 עדימ דוביע יכרד וליא קודבל וסני הלאכ אוה ;וביבסש תועפותב רתוי תבכרומ

 ,םינויצה ינתונ ,םירומה יניעב תופידע | תנביטקודניא ךרדב תויקוחה תא רזוג
 .סאתהב דוביע תויגטרטסא וחתפיו .תועפותה ןמ
 תויצטניירואכ תוספתנ וללה תושיגה | .ינלמרופה בלשהיי ליחתמ 12-11 יאליגב

 ךשמב םינוש םידימלת תונייפאמה | .כתעיהל תלוכיה תויתגרדהב הלוע ובש
 יי , כ

 6 ה ב 2 0 ל ה .דבלב טשפומב קוסעלו ישחומה ןמ
 ,תורחא וא ולא תושיג חותיפ לע העפשה | (רהשכ םגו .םנוש םילתוחתפתה םיבלשב / : תושיג חותל וב אצמיהל סילוכי ליג ותוא ינב םידלי

 , י ₪ כ מ

 פל .ם - 2 ו 5 תומר סיתעל וארי ,בלש ותואב סיאצמנ

 ו דליה .םינוש םימוחתב תונוש הנבה
 ר ידומי כ

 0 ו 0 - ה רתוי הבוט הנבה תמרל עיגהל לגוסמ

 של ה .רתוי הסנתה וב סוחתב
 היי ידי ] י .דדיאמ ישיא

 ל .עדימ דוביעל תונוש תושיג סינוש
 פו תוישפוח דומיל תוביבסבש

 ו ויגלסו ןוטרמ ייהדימלה תייווח" ירקוח
 עויס םילבקמ סידימלתה ןהב ,רתוי .

 םידימלתש ,ואצמ (א[גזזטח 8 581ןס)
 סידימלתה וחתפי ,םידומילב הכימתו

 דוביעל ייהקומעיי השיג םילגמ םימיוסמ
 .רתוי תוקומע תושיג

 םידקמתמ הלא םידימלת .עדימ

 תא ןיבהל םיסנמו עדימה תועמשמב

 םירשק שופיח תועצמאב ובש םירסמה

 תועפותלו סדוק עדיל יחכונה עדימה ןיב
, 

 תוליטמה ,תושקונ דומיל תוביבסב ,עדי יללוחמכ סמצע סיאור סה .תורחא

 תוקינעמו ,דחמ דימלתה לע בר סמוע תוסיפתו תונויער ילעבכו םירקבמכ
 ,ךדיאמ ישיא סחיו עויס לש םומינימ .םהלשמ
 תושיג חתפל הייטנ םידימלתה ולגי | ייתיחטש" השיג םילגמ םירחא םידימלת
 תוביבסבש דועב ,םידומילל תויחטש יטרפב םידקמתמ סה .עדימ דוביעל

 וחתפי ,רתוי תוחותפו תוישפוח דומיל

 רתוי תוקומע תושיג םידימלתה

77-* 

 הדימל תונונגס ;%
 דוביע יכרדב םיאור םירחא סירקוח
 הנבממ קלח וא םייתרכה תונונגס עדימה
 ןונגסה תא סירשקמ סניאו תוישיאה

 סיוסמ אשונ דומילל הענהה תדימ סע

 קסאפ .תידומילה הביבסה הנבמ וא

 םידימלתה תא קליח ,לשמל ,(0858)
 י'םסייתרדסיילו (01158) "םינללוכייל

 עדימל וסחייתי םינללוכה .(567811318)
 רפסמ וא תחא הרעשה ונביו לולכמ לאכ

 תועמשמל סחיב תורעשה לש סצמוצמ

 עדימל וסחייתי םיי:תרדסה .ולוכ עדימה

 רדסב םיעיפומה סיעטק לש ףסוא לאכ

 ןבומל סחיב תודרפנ תורעשה ונביו בקוע
 וחנעפי סה ;םתעפוה רדס יפל סיעטקה
 .לדוגא דצב בקע עדימה תא

 תורטמ ללכ ךרדב שי ןללוכה דימלתל

 ןיינועמ אוהו ,עדימב קסוע אוהשכ תובר
 דימלתל .םסיאשונ לש לולכמ לע דובעל
 אשונו תחא הרטמ ללכ ךרדב שי יתרדסה
 .וחונעפ לע דובעל ןיינועמ אוהש דחא
 סיאשונ לע ולשמ עדיב עייתסי ןללוכה

 ,וידיבש עדימה תא ןיבהל תנמ לע סינוש
 דחא אשונ דבעל סייסי יתרדסהש דועב

 .ינשה אשונל רובעי זא קרו ,עדימה ךותמ
 ףיקמו ללוכ רבסהל עיגהל הטונ ןללוכה

 עדימה ןמ סירזגנה סיאשונה לכ לש

 הזכ רבסה איצמי ףא םיתיעלו ,ודיבש
 קר ראתיש ,יתרדסה תמועל ,ומצע לשמ

 ךותמ ריבסמ אוה ותוא אשונה תא
 אבה אשונל סדקתי זאו וידיבש עדימה

 ןנובתמה ,יתרדסה דימלתה ,לשמל

 תא ראתל יושע ,בולכב רבכע תוגהנתהב

 (ילולימ אל ,ינשוח עדימ) ויניע הארמ

 ,סוקמל סוקממ ענ רבכעהיי :ךכ ךרעב

 ויפב חקול אוה ,לכואל שגינ אוה תעכ

 ,ןללוכה .האלה ןכו ,ייהניבגה תכיתח תא

 העפות התואל סחייתי ילוא ,ותמועל

 ,ןוומ שפחמ בערה רבכעהיי :וז ךרדב

 ,ןוומה תא רתיאשכו ,חיר יפ לע הארנכ

 .ייויפב וספות אוה

 1018 6) המייצו גנידיר םירקוחה

 הרכהה תונונגס תא סינייממ ((66

 הרוזפ תחא החפשמ .ייתוחפשמיי יתשל

 תמועל ייסינללוכיי םידמול ןיבש ףצרה לע

 רומאכ סה סינללוכהשכ ,ייסיטילנא*י

 עדימה תא תוארל סיטונה סידימלת

 ,םייזכרמ תונויער ונממ טישפהלו לולכמכ

 עדימה תא קרפל סיטונ סיטילנאהו

 הקולחה .דוחל קלח לכ חתנלו ויקלחל

 לש וז ייהחפשמייל תכייש קסאפ לש

 היינשה החפשמה .הרכה תונונגס

 תעב עדימה לש גוצייה ךרדל תסחייתמ

 גצייל םיטונה סידימלת שי .הבישחה

 םייומידב שומיש ידי לע עדימה תא

 עדימה תא י'סיאוריי סה רמולכ ,סיישוח

 ופידעי הלאכ םידימלת .ייסהיניע לומיי

 ומכ ,םישוחה לולכמ ךרד רבועה עדימ
 עדימ ינפ לע ידכו תוחיר ,תולוק ,תונומת

 םיפידעמה סידימלת שי סתמועל .בותכ

 לש ךרדב ודבעל סיטונו ילולימ עדימ
 .תילולימ הבישח

 תויהל לוכי דימלת ,המייצו גנידייר תנעטל

 ,ילולימ-יטילנא ,ייומד-ןללוכ ,ילולימ-ןללוכ
 תוקולחה ,םוקמ לכמ .ייומיד-יטילנאו
 תומייקה תובר ינמ סייתש קר ןה וללה
 ,ייהדימל תונונגסיי לש בחרה םוחתב
 םילדבהה לש סיטביהה לכב קסועש
 .םידמולה ןיב סיישיאניבה



 םסוחתב ושענש סירקחמהמ קלחב

 םידמול םסג ואצמנ הרכהה תונונגס

 הלאכ רמולכ ,(עסויפ4816) "סינווגמיי

 סילגוסמו תונונגס ןווגמב סיטלושה

 דומילה רמוחל ןונגסה תא סיאתהל

 דימלת לכל .דמלנ אוה הב תרגסמלו

 ינויגה .ולשמ הרכה תונונגס הרומ לכלו

 ןיבהל ללכ ךרדב סיטונ סישנא יכ ,חינהל

 .סהלשל סיבורק תונונגס ילעב רתוי בוט

 סהיתונונגסש סישנא ןיב תרושקתה

 "סיחרפב יילא רבדיי .רתוי הלק סימוד

 םימיאתמ ,י'סילמב ילא רבדיי וא

 הרכה תונונגס .סינוש הבהא תונונגסל

 ינשוח עדימ :תונוש תופדעה סירצוי

 תמועל טרופמ עדימ ,ילולימ עדימ תמועל

 .ןוימדל חתפ ריאשמה עדימ

 עסמל אצויה ינד לש רופיסל רוזחל סא

 בותכל לגוסמ היהיש ידכ ,תואקתפרה

 הרומה ןאכש רורב ירה ,ינוימיד רוביח

 הווחי דימלת לכש ייגואדייל טילחה

 סידימלתה .ולשמ הרכה ןונגסב הסנתיו

 ,קיודמה ,הנבומה עדימל סיטונש

 תואצות לבקל סיבהואשו ,יטמתמה

 עורפה סלועב וסנתי ,תוקיודמו תורורב

 סידימלתה .ןוימדה לש יופצ יתלבהו

 ,ןוימדה תוזוחמל גילפהל סיבהואש

 ינוכסחהו רורבה ןויגהב סעפה וסנתי

 .יתומכו הנבומ רואית לש

 ,אוה רנטסק לש רופיסב ןיינעמה

 תוצרא ןתואב תועיפומה תויגולונכטהש

 וכפה ינד לש ועסמ ךרואל תוינוימד
 לש ןויגיהה רמולכ .תואיצמל םייתניב
 .תואיצמה לש ןויגיהל ךפה ןוימדה
 קודבלו ומצע תא ןוחבל ךירצ הרומ לכ
 תועובק תוישיא תופדעה ול שי סא

 דימת ףידעהל סיטונ ונא םאה

 תסיפ לכ תוטרפמה ,תוכורא תובושת

 תונייצמה תובושת םאהו ,עדימ

 תוספתנ ,יזכרמה ןויערה תא תוריהבב

 ןהש ףא ,''תואלמ אל''ב וניניעב

 ?רתוי ההובג הטשפה תמר תושרוד

 ןכמ רחאלו ,עדימ דוביע יכרדל רשאב

 ונא סאה .וידימלתל סחיב תאז קודבל

 תובושת דימת ףידעהל ,לשמל ,סיטונ

 סאהו ,עדימ תסיפ לכ תוטרפמה ,תוכורא

 ןויערה תא תוריהבב תונייצמה תובושת
 ,"תואלמ אלייכ וניניעב תוספתנ ,יזכרמה

 .רתוי ההובג הטשפה תמר תושרוד ןהש ףא

 תובושת ףידעהל סיטונ ונאש ןכתיי

 עדימה עטקל קרו ךא תוסחייתמה

 תובושתב סיאור ונאשו ,ונינפלש
 תוביחרמו עדימה םע גולאיד תומייקמה

 ,עדימה לש תונוש תוכלשה סחיב
 .תומכחתמו תוינחרט תובושת

 תובר תויעדמ תואצמהש ,רוכזל בושח

 תלוכיה ירפ ,יירבעמשיי הבישח ירפ ןה

 העפותה ןיב היגולנאו ןוימד תוארל
 ,םימעפל .תורחא תועפותל תרקחנה
 סינוש םידימלת הב ךרדל םיבישקמשכ

 ונבשח אלש סירבד סילגמ ,עדימ םידבעמ

 םיניינעמ סירושיקו תונויער :םהילע
 ונל םיקינעמה ,םידליה לש סמלועמ
 תוננערמו תושדח ,תורחא הייאר תויווז
 ךכ לכ ונל םימדנש םירבד םתוא לע

 .םינבומו םירכומ םיטושפ
 סילגמ ויה ונידימלתמ קלחש ,ןכתיי

 סהל הנתינ וליא ,רתוי הקומע הנבה

 סוקמב ישוח עדימב שמתשהל תורשפאה

 וריבסהלו וגצייל ףא ילואו ילולימ
 ךרדב קר אלו תישחומ המגדה תועצמאב

 .תילולימ
 הבשחמה סלוע תא סכמצעל ןיימדל וסנ

 ,דחאה לצא .םכידימלתמ המכ לש

 סילמ אלמ ןבלמ ןיעמ איה הבשחמה

 רחא הזב סיבותכה ,םיטפשמב תורדוסמ
 הרוצ רסח ללח והז ,רחא לצא .הז

 םיטפשמ אלמ ,טעמכ יפוסניאו תרדגומ

 תובכרומ תורוצל סירבחתמו וב סיענה

 איה הבשחמה ,ישילשה לצא .תונתשמו

 סיבבותסמ הב תילאוטריו תואיצמ ומכ
 תורוצב ,םסיעבצב סינוש סייח סירוצי

 .םילילצבו
 םכל לק םהמ ימ תא !סכלצא הז ךיאו

 סינרקס ונאשכ ,םימעפל !רתוי ןיבהל

 תנבה לש הקתפרהל תאצל סינכומו

 םישדח סיבחרמ סילגמ ונא ,הנושה

 ₪ .ונמצעב תונתשהל שפוחו

 :תורוקמ
 ושפפ. 1. ₪. (1979). "]תטוצושטה] 2ו(16ת6תטש וח 51

 זססשפפס5 406 )6 (241ו1 0[ 1.63ח1ח8 (2ט10006%7.
 11וקח6ז 200621108 8. 4.

 אוגחסה, = 8 53]ןס ₪. (1984). * ה קקזסב6065 10 [ שרוח.
 וח א!גחסה, [= 541ן0, 8. 6 5. [1סטתצש) , כ. (605.)

 דרוש א 616066 01 1,631דווחק, 60ותלטזק: 50010
.10% 63000006 

 וטוחק ,.₪  6 (וטשחוצ .]  (1991). "(<סקחוזוצט 519163: \ח
 7 בת !הושקזגונסח , 2663110081 1546001024 1:

5 
 7% 0. (1976). "512165 300 5₪316קו65 01 1 63תתוחק",

 חוו ,ןסטזדוה| 0[ 1200691108 40: 8-8.

 ל



208% 

 פםעעפמשה
 תומלועב דחפ ילב םישלוג םה .תויקחשמ לשו עדימ לש תוברת איה יגולונכטה ןדיעב םידליה חוברח

 הטילשה - םהירוה תוברת לש .ילוא .רתויב קהבומה ןממסה לע רותיו ךוח ,םיילאוטריו

- 

 ךועה

 >אעו

 הדימל/הארוה

 :חהפמ ינשומ

 הדימל זכילהת

 קוחרמ הדימל

 תפתושמ הדימל

 רוטקת

 טנרטניא

 םיבשחמ תויגולונכט

 שב

 חשמה םדאה

 לואש םש הרואנ

 ךוניחה סוחת ,היגולונכטבו תרושקתב תקסועש ימ
 סירבדה סושיי .תובר םינש רבכ יתוא קיסעמ 2

 תמקהב קלח יתלטנשכ ,הנש 20-כ ינפל לחה
 סינשל דעו ,החותפה הטיסרבינואה לש תכרעמה

 דומיל םשל טנרטניאל סיחותיפב יתקסע ןהב תונורחאה

 סינשב ןכו וללה תופוקתה ךלהמב .תשרה ךרד קוחרמ
 יסחיב קסעש ,רעונל ייסיבשחמ" ןיזגמ תא יתכרע ןהב

 ץוביקה תאצוהב -ילטיניד ןםור" תרבח .טורטויאו םיבושחמ ח'חםום א'ה חבחוכה

 וצואוצ.ח6סז3.טסזומ - "סבולנ"ב 'עובש רוט חלעבו דחואםה

 תונעיהה רחא יתבקע ,םיריעצ לש תוברתהו היגולונכטה
 דציכו תושידח תויגולונכטל םירומה לשו סידימלתה לש
 .הדימלה יכילהת לע תועיפשמ הלא
 םלוע ךותל ולדגש ,וירבחבו ינבב יתננובתה רקיעב
 ,הלכשה םשל שומיש סויכ הב םישועו תשרהו םיבשחמה
 תונמא יאשונב הריצי ,םיימואלניב םירשק סויק ,עוצקמ
 םייגולונכט תועוצקמב .יתרבח יטילופ יוטיבו תוברתו
 הסרובב ;םייטקדיד-וטוא סיריעצ שוגפל רשפא םיבר
 תורבח ילעב לש תובר תוקפנה אוצמל ןתינ תינקירמאה
 ןעדמה יביצקת רחא בוקעל רשפא ראב םגו ,20 יאליגב
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 לש סיפא-טרטסל סימרוזה ישארה

 לעמו .אבצ סורט ףאו אבצ יאצוי סיריעצ

 .תוריחהו תויקחשמה חור תפחרמ לכל

 רתוי הניבמ ינא סויהש ,רמול הלוכי יניא

 ,ודדחתה תולאשה ךא ,הדימל יכילהתב

 היה המ .רתוי דוע הררועתה תונרקסהו

 לשו ינב לש תולגתסההו הדימלה ךילהת

 ושכר אל ירה סה !היגולונכטל וירבח

 ונרביד אל ונחנאש ןוויכ ,םא תפשכ התוא

 תיעבט הניא ןיידעו ,תאזה הפשה תא

 .סהל ומכ ונל

 רשקהב סהלש הדימלה ךילהת היה המ

 הכפהמה לש יאוולה תועפות לש

 תא ךופהל וליכשה דציכו תיגולונכטה

 חוכל תרושקתהו סיבשחמה תיישעת

 סה ירהש !הבר הכ העפשה לעב ילכלכ

 תא הסרובב סויה סיקיפנמה הלא
 ךבדנ רחא ךבדנ סינובו סהלש תואצמהה

 .ירבייסה םלועה תא

 רציש ,תיתרבחה הדימלה ךילהת היה המ

 ,תוירושיק לשו שפוח לש תויגולואידיא

 גוסמ תויליהקו ,יתריצי הלועפ ףותיש לש

 סילוכי ונא דציכ ,תולאשה תלאשו :שדח

 ידכ םהלש הדימלה יכילהתמ דומלל

 תא םג םיאתהלו ונמצעב לגתסהל

 הצירפה לש סייונישל ךוניחה תכרעמ

 ?הזה ןדיעב תיגולונכטה

 הטילשע םוקמב השילו
 יאב תונייפאתמ סירגהמ לש תויוברת
 הנבה יאב ,השדחה ראה תפש לש העידי

 ,האצותכו ,הינונגנמו הרזה הרבחה לש
 דמעמ תורערעתהבו הב בלתשהל ישוקב

 .תודמלמו תוליבומ תויומדכ סירוהה
 ונחנא סג ,םירגהמ תויוברתל המודב
 הל סילגתסמ סידליש הפוקתב סייח

 סיישפוח הב סישחו רתוי הבר תולקב
 .סירגובמ רשאמ רתוי
 הלאשה תא חסינ בד ןב באוי רייד
 םייחיי הלוכסא תרדסב תירשפא הבושתו
 היזיוולטב הנרקוהש ייךסמה לע
 סלועב דקפתל םסידמול ךיאיי :תיכוניחה

 ,ףרה ילב םינתשמ ולש קחשמה יקוחש

 ובש תואדווה יאו תובכרומה תדימש
 סיטלוש סידלי ובשו ,תרבוגו תכלוה

 בוט תמדקתמ היגולונכט לש סימושייב

 לש ,הזכ בצמ !םהירוה רשאמ רתוי
 הבישח יכרד בייחמ ,םיריהמ סייוניש

 שי .המידק תופצל רשפא יא :תושדח
 הלאכ םיבצמ סע דדומתהל םיעיצמש
 סואכב תוקסועש תוירואית תועצמאב
 וחמצ ןמצעבש תוירואית ,תואדוו יאו
 .יםיבשחמב שומישה ךותמ

 סע תודדומתהה תלאשל תרחא הבושת
 לש וירבדב י94-ב הנתינ וללה סייונישה
 ,תשרב קיתו ןתעדו רפוס ,ולראב ירפ ןהויג
 הקהלה ירישל סילמ ונמזב בתכש
 :יידד לופטיירגיי העודיה תינקירמאה

 שיגרהל דחפה סייק רתויב יסיסב ןפואביי
 סה ךלש םסידליה ובש סוקמב רגהמ ומכ

 ראשית דימת התא ובש סוקמ .סידיליה

 תחתפתמ היגולונכטהש סושמ ,רוחאמ

 .דומלל לגוסמ התאש יפכמ רהמ רתוי

 ,סופיזיס לש הדימלה תמוקע יהוז

 ,הז סע חונב ושוחיש סידיחיה סישנאהו

 לובלבב תויחל סהל תפכא אלש הלא ויהי

 תוביסנ האור ינא .תוריהב רסוחבו

 סלוכ אל לבא - תונמדזהכ תולבלבמ

 תיטורינה הבוגתה אל חטב וז .ךכ םישח

 תתתשומ ונלש תוברתה ירהש ,תלבוקמה

 תלחתהש עגרמ .לוכב טולשל תלוכיה לע

 תא לבקת ,םייח ךרדכ לובלבה תא מאל

 .רבד לכב טולשל לוכי ךניאש החנהה

 שולגל לש ןיינע הז ,רתויב בוטה הרקמב

 ."סילגה ףצק לע

 לבקמ השילגה גשומ םג ולראב ירבדב

 סניא ונידלי .השדח תועמשמ סואתפ

 סה ןכלו הטילשה תא דבאל סידחפמ

 תאשל ול תתלו לג שופתל סילגוסמ

 לצנל ,םרזל סמצע תא סיאתהל ,סתוא

 יהוזכ .םתבוטל הרעסה תוחוכ תא

 סי ךותב ,טנרטניאה תשרב השילגה

 תומלועה לש תואדווה יאו עדימה

 .סיילאוטריווהו סייגולונכטה

 ,ךכ לע תועיבצמ תוקיטסיטטסה

 ,\ראב םירומה ףלא 140 ךותמש
 תועצמאב םירבוחמ דבלב 0

 תא םיריכמו טנרטניאל ישיא בשחמ
 הזה ינכפהמהו אלפנה םוידמה

 קחשל דומלל

 תוברת ,םצעב ,איה סויה לש םידליה תוברת

 םסתולגתסה תדבוע .תויקחשמ לשו עדימ לש
 סלועב סייגולונכטה םייונישל םידליה לש

 ךא ,החכוהל הקוקז הניא תויקחשמ לש

 תועד יגוהו םירומ ךרד התוא ןוחבל ןיינעמ
 .תיחכונה האמב ךכב וקסעש

 |.,צצדי*

 וינ תטיסרבינואמ ןמטסופ לינ יפורפ
 רתוי לק םידלילש הביסה יכ ,ןעוט קרוי
 הצוענ םיבשחמה עוצקמ תא דומלל

 םיקחשמ קחשל סיליגר סהש הדבועב
 דואמ המודש המ ,סהיללכ תא דומללו

 בלכ יפורפ .הנוכמב שומישה דומילל
 היהש ,צראב סיכנחמה יקיתוומ ,וינטג
 סידידבה תטיש תא איצמהו ורודב ולח
 לע ותרות תא תיתשה ,ןובשח דומילל

 ידכ ךות דומילש תיסיסבה הנבהה
 סהבש סידיחיה ןפואהו ןמזה וניה קחשמ
 שושחל ילבמ ,תמאב דומלל ןתינ

 השע אוה .הביבסה יצחלמו תואיגשמ
 דומיל יכרוצל סינוקיאבו םילמסב שומיש
 ריהמ ילאוזיו יוהיזש החנה ךותמ ,הנבהו
 עיגה אוה .ארקנה תנבהמ רתוי טושפו
 הליבגמה תירקיעה היעבהש ,הנקסמל
 בזכאל ,לקלקל דחפה אוה הדימל ךילהת

 ויללכו קחשמ ךרד דומיל .הטילש דבאלו

 .דחפ אלל דומיל רשפאמ

 חתינ ,ףוקשאר סאלגוד יקרוי וינה רפוסה
 (0ם116ז6מ 01 6-2805) סואכה ידל* ורפסב
 תיתרושקתה הידמה תעפשה תא
 סתולגתסה תאו רעונה ינב לע טנרטניאהו
 תועבטמב עודיה ףוקשאר .שדח סלועל

 חנומה תא עבט ,ולש ןושלה ידודיחבו

 הנוכתה תא גציימה 50ז66ת 5

 ידומציי לש הזה רודה לש תקהבומה

 סרוזה עדימל וכרד םירשוקמש ,ייךסמ
 הנעמ ןתונ ףוקשאר .ילבולגה רפכב

 ,םיבר סיכנחמ הדירטמה הלאשל
 ,זוכירה רשוכב תולבגמ לע סיננולתמה

 5םסח" תיעוצקמה הגעב ארקנש המ

 תוברתה אקווד ,ותנעטל .י'/גזזטחוסמ 5קהה
 ,היזיוולטב תגצומה ,תינשערהו תינצפוקה

 בשחמ ימושייב וא תינורטקלא הקיזומב

 רעונל תרשפאמש איה ,הבוגת יריהמ

 תועתפה אלמ סלועל ומצע תא ןיכהל
 ,םיידומיל םירגתא סע דדומתהלו ונלשכ

 ,סירגובמהמ רתוי בוט םינתרבחו םייקסע
 יתרוסמ רמוח לומ בר זוכירב םיעוקשה

 .יתרדס ןפואב דמלנה
 לומ םיגשומ לש שדח סלוע גיצמ ףוקשאר

 ,חלקה םהילע דבאש םייתוברת סייומיד
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 םסידליהמ דומלל םירגובמה תא דדועמו

 ,הלאה סישדחה סיגשומה תא ועבטש

 היגולונכטה לש המנפהמ האצותכ

 תורמל .הידמה ךרד סלצא תטלקנש

 הידמה וב ןפואה לע תבקונה ותרוקיב

 ,םיפוצה לש םסחומ תא תפטושו תתנכתמ

 םסידליה לש םתלוכיב ןימאמ אוה

 בוט ,םהל םיאתמה תא רורבלו ןנוגתהל

 .םירגובמהמ רתוי

 ,תינשערהו תינצפוקה תוברתה אקווד
 תא ןיכהל רעונל תרשפאמש איה
 ונלשב תועתפה אלמ םלועל ומצע
 ,םיידומיל םירגתא םע דדומתהלו
 רתו: בוט םייתרבחו םייקסע
 לומ בר זוכירב םיעוקשה ,םירגובמהמ

 יתרדס ןפואב דמלנה יתרוסמ רמוח

 הטילק "שק
 סידימלתה וב בצמב ונייה אל סלועמ

 בחר ןווגמב םהלש םירומהמ ןמ םיאיקב

 .וזכש סירעפ תמרבו םימוחת לש ךכ לכ

 ,החנהה תא םילבקמ ונא וב בלשה

 לע יטסרד ןפואב העיפשמ היגולונכטהש

 רהמ ךפוה ,ךוניחהו הדימלה יכילהת

 ונאש עגרב .יילבאייה בלשל דואמ

 תבייח הלוכ ךוניחה תכרעמ יכ ,םימיכסמ

 תושעלו תשרה תייגולונכט תא ריכהל

 ןיא יכ ,ונל ררבתמ ,תואנ שומיש הב

 סדקומ יאנתכ תאז בייחל תורשפא סוש

 ןמ תאז .תכרעמב דקפתמה הרומ לכל

 םירומה תייליהקש הטושפה הביסה

 הריכמ הניא ןיידע ולוכ םלועבו צראב

 הניחבמ ויתויורשפא תאו סוידמה תא

 .ונממ םיעתרנ ףא סיברו ,תינכט

 תאו טנרטניאה תא סינכהל לק אל

 ידומיל ילככ שומישל הללכב היגולונכטה

 המורתב הרכהה תורמל ,רפסה יתבב

 סיבשחמה תייגולונכט לש המוצעה

 רדעה ללגב רקיעב ,הדימל יכילהתל

 םילכה סע סירומ לש תקפסמ תורכיה

 .תויורשפאה סעו

 ומק םיטקייורפ לש לטובמ אל רפסמ

 זרזל הרטמב לארשיב תונורחאה סינשב

 ברקב השדחה היגולונכטה תעמטה תא

 אוצמל רשפא תינונס רתאב .םירומה

 ,רפס יתבב העמטה תוינכותל דועית

 סירומל סירושיקו עדימ ירגאמ

 סירומ לש שגפמ ירוזא ,טנרטניאב

 .הרבסה יכרעמו סידימלתו

 רושיקל תימואל תשר איה "םירושיקיי

 ,לארשיב ךוניחה תליהק ללכו רפסה יתב

 דרשמ ןיב הלועפ ףותישב תמקומש

 תויושרה ןיבל טרופסהו תוברתה ,ךוניחה

 תיתשת ססבל התרטמ .תוימוקמה

 ןיב תינורטקלא תרושקת רשפאתש

 סניבו ךוניחה תליהקב םינושה םיפתושה

 .טנרטניאה תועצמאב סלועה ראש ןיבל

 לש סימרוגה לכ ורשוקי ילהנמה טביהב

 תויושרה ,רפסה יתב ,ךוניחה דרשמ

 סידמוע יגוגדפה טביהב .ידכו תוימוקמה

 תשר יתוריש לכ ךוניחה תכרעמ תושרל

 ,ןויד תוצובק ,טנארטניאהו טנרטניאה

 תוחולו סינודעומ ,ינורטקלא ראוד

 תודובע ירגאמ ,סייתליהק סיינורטקלא

 .סירתא תמקהל סילכו

 איבהל סיסנמ סינוש םיפוג לש םיעצבמ

 קושהמ סילוז םיריחמב הרמוחה תא

 .סירומה לאו רפסה יתב לא

 הנשה ופתתשה סירומו םידימלת 600-כ

 ישנא ךא ,חייטמ לש םידומיל תוינכותב

 הטעומ החלצהב סיקבאנ ןיידע זכרמה

 סירומה לש עדיה רסוחבו העיתרב

 לש דומילה יכרעמב ךומתל סירומאה

 .טנרטניאל חייטמ

 טנרטניא - חוא רתא יפד ןיב תוטטושה

 ןיידע םקלחש הארמ - יכוניח עדימו

 תא סידעתמ סירחאש דועב ,היינבב

 םינופ סניאו תיתרוסמה ךוניחה תכרעמ

 םילכה תא דומלל סיקוקזש סירומל

 .ךוניחב בושחמה לש תולוכיה תאו

 ,םה חוא רתאב רתויב םירישעה םיפדה

 להק ,רעונל סינופה הלא ,יופצכ

 .רתאב ירקיעה סירקבמה

 רואל האיצוה טרוא לש רפסה יתב תשר

 ימצע דומילל םיטקסידו סירפס תרדס
 וסנתה ףא סםהו ,סינוש בושחמ יאשונב
 סידימלת סע תופתושמ סירומ תותיכב
 טקייורפ .טנרטניאב שומישה דומיל םשל
 תרושקתה דרשמ סע ףותישב ךוניח
 ,הננערב טסוו ורטמ ןוכיתב םייקתמה
 עדימ ירגאמל תשגל סידימלתל רשפאמ
 סירומל תורישי תונפלו סיניינעמ
 תוינפב וא תודובע תשגהב הלהנהלו
 תיצראניב תויהל הרומא תשרה .תוישיא

 סמצע ןיבל סניב םיבר רפס יתב רבחלו
 םירומהש ,ןייצל רתומל .תימלועה תשרלו



 אל סידימלתהו ,םיאצמתמ סניא ןיידע

 תא םילבקמ סבור ;סרדגמ סיאצוי

 .וילאמ ןבומכ שדחה בשחוממה תורישה
 ךותמש ךכ לע תועיבצמ תוקיטסיטטסה

 דבלב 8,000 ,צראב סירומה ףלא 0

 ישיא בשחמ תועצמאב סירבוחמ

 אלפנה סוידמה תא סיריכמו טנרטניאל

 יתרקיב וב ימדקא סנכב .הזה ינכפהמהו

 ,דנלטוקסב טוו טוירה תטיסרבינואב

 הילגנאמו הדנקמ סיבר סירומ וננולתה

 סע דחי רקחמה ישנא וב ,המוד בצמ לע

 סישבגמ סיבשחמה תיישעת ישנא

 תיביטקארטניא הארוהל תושדח תושיפת

 רוביצמ סיבר ,סיילאוטריו רפס יתבלו

 .ןתוא םיצמאמ סניא ךא ,םירומה

 אל םידימלתל סירומה ןיב הלא םירעפ

 שמשל סירומה תלוכימ םיערוגש קר

 לש הדימלה יכילהתב םיכירדמכ

 סימרוג סג אלא ,םירבוחמה סהידימלת

 .םהילא תיוולנה תוברתהמ סקוחירל

 תיביטרפוא העצה - תפחושעמ הדימל /

 תא סדקתש הלועפ ךרד עיצהל ינוצרב

 טנרטניאה תייגולונכט לש התעמטה
 תא צמאל סהל רשפאתו סירומה ברקב
 תומיאתמה דומיל תוטישל היתולוכי

 ךרעה .םידימלתה לש סדקתמה בצמל
 סכתסמ וניא יתעצה לש ףסומה

 אלא סירומה לצא היגולונכטה תעמטהב

 סירומה ןיב תורבדיהה תא סג סדקמ

 .בלושמ דומיל ךילהת ידכל סידימלתל

 הנלכות תינכותה תואצותש ,ןאכמ
 תויכוניחו תושדח תולוכיב םג אטבתהל
 .םידימלתל ומרתיש
 תותיכל סימיאתמ תינכותה תונורקע

 ליגל דע ידוסיה רפסה תיבב תוהובגה

 תינכותל תינושאר הצלמה יהוז .ןוכית

 רפס יתב ירומ רובע תישעמ םידומיל

 תרזעב שממל ולכוי התוא ,לארשיב

 \ירמת סידימלתל קפסל ידכ .םהידימלת

 תא עובקל שי ,תינכותב ףתתשהל יבויח

 סהל רשפאלו שארמ היתואצות תוקידב

 הז הדימל/הארוה טקייורפב רוחבל

 יתלקתנ ןמזמ אל .ןויצ תאשונ הדובעכ

 רויצ תנכות דירוהש יה התיכ דימלתב

 דמילו ומצעב התוא דמל ,טנרטניאהמ

 המוד רבד השע ורבח .ולש הרומה תא

 תא דמילו ינורטקלא ןויליג תנכות סע
 .רגובמה ויחא לש הרומה

 תרזעב סירומה לש םידומילה תינכות

 טנרטניאו םיבשחמ דומילל סידימלתה

 ךות ,תישעמ הדובע לע רקיעב תססובמ

 תורדגומ תורטמ סע ךא ,הייעטו יוסינ

 תא קר אל ועבקי ןהיתואצותש ,בטיה

 רמולכ ,דימלתה לש ותחלצה תדימ

 ותחלצה תא סג םא יכ ,דמולה הרומה

 .דמלמה דימלתה רמולכ ,הרומה לש

 תכרעמ יכ ,םימיכסמ ונאש עגרב
 תא ריכהל תבייח הלוכ ךוניחה
 שומיש הב תושעלו תשרה תייגולונכט
 סוש ןיא יכ ,ונל ררבתמ ,תואנ

 םדקומ יאנתכ תאז בייחל תורשפא
 תכרעמב דקפתמה הרומ לכל

 שפצַה

 פםזמ

 תא בינהל תורומא טקייורפה תואצות
 :סיאבה תונורתיה
 טנרטניאל סירבוחמ ויהי םיבר םירומ *

 .רצק ןמאז ךות
 ךוניחה דרשמב סידומילה תינכות *

 תרזעב הארוה לע ךמתסהל לכות

 ןוכנ שומיש לעו טנרטניאה
 .תושידח תויגולונכטב

 המ ,סידמלמ ךיא דמלי דימלתה *

 ויתובשחמב רדס תושעל ותוא בייחיש
 יאמצע ןפואב ושכרנש ,ויתועידיבו
 .יביטיאוטניאו
 ןפואב ,םידמול ךיא דמלי הרומה

 \מאיו ,יתרוסמ יסלק דומילמ הנושה
 .תושדח דומיל תוטיש

 ןיב םיידדהה הכרעההו ןומאה יסחי *
 ולבקיו וססבתי סירומל סידימלתה

 .תושדח תויועמשמ

 שומישה תא קר אל וריכי סירומה *
 חור תא סג אלא ,םייגולונכט םילכב
 תאו תיתוברת הניחבמ הפוקתה

 תכירצ לע היגולונכטה תעפשה
 .רעונה לש תוברתה

 תא םידמלמה סידימלת לש ןוזחה

 סיתבב .היפוטוא רדגב וניא סהירומ
 סידלי לש העפותה תרכומ סויכ םיבר
 לע הדובעב םהירוה תא םיכירדמה

 2 .בשחמה
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 פת
 ךועח

 הדימל/האדוה

 עדי תוברת

 עדיה ןדיע

 בזשקת

 תילאוטרזו הליהק

 תיביטקארטניא תוליעפ

 ילאוטריו הארוה

 בור ובש .שדחה יתוברתה ןדיעבו ,שממ לש תיתוברת הבפהמכ הרכהל הגרדהב הבוז עדיה ןדיע

 רזע ילככ םתס אל .בשחמ לש ןויערה .תובועחוממ תוכפוה הביבסה םע וולש תויצקארטניאה

 ינכפהמ ךכ לכ עמשנ אל רבכ .ישונאה הרומל ילטיגיד ףילחתכ אלא

 ?םנמואה - הרומל סא/0 קץ

 ןדרוא םעונ

 סע השיגפ עובקל יתרשקתה תועובש המכ ינפ
 השקיב ולש הריכזמהו ,יכוניחה דסממב ריכב להנמ ,

 םהל הלפנ .העשכ דועב רשקתהל הכובמב ינממ

 .ןמויב לכתסהל הלוכי הניא ןכלו ,םיבשחמה תשר

 לוכהיי ,הלצנתה ,ייאל" .יתהמת ייינדי יוביג םכל ןיא"
 .""בשחמה לע
 יתלבה תולתה תא ימוק-יגרט ןפואב ,ףקשמ הז עוריא
 .םיבשחמה - עדימ דוביעו ןוגראל םילכב ונלש תלבסנ
 תא סויכ תנייפאמ ,רחא רבד לכמ רתוי ילוא ,וז הדבוע

 םילמ רצוא .םירומה לשו םידליה לש תידומילה הביבסה

 ,טנרטניא :בשחמה תייגולונכט ביבס רצונ שדחו םלש

 ,סייפסרבייס ,םירברס ,םירנאב ,םיקניל ,טנארטסקא
 ,וז הבתכל ןייארתהש ימ לכ טעמכ .דועו דועו םירקאה

 יתייפכ טעמכ שומיש השע ,היגולונכטה ישומישב החושו
 סילמב םג אלא ,רכומה ינכטה סילמה רצואב קר אל

 תוחונל תירבעה ךותל וקרוהש ,תילגנאב תוטושפ

 עיבצהל לוכיש רבד ,(םילמ ןתואמ תחא דוע) שמתשמה

 תוכרעמה לכב תילגנאה תספותש הינומגהה לע םג

 .הלאה

 עדי תוברח
 ,השדח תוברת לש התעפוה איה הא ןדיע ןייפאמש המי
 תפרטצמה ,יעדי תוברתי הל אורקל רשפא ,יללכ ןפואבש

 ,יתיישעתה ןדיעה תא ועינהש תומדוקה תויוברתל
 רייד רמוא ,"תיגולונכטה תוברתהו תיקסעה תוברתה
 .ביבא לת תטיסרבינואב ךוניחל רפסה תיבמ ןוויס עשי

 ,ןוסחאה ,הריציה סה עדיה תוברת לש םסינייפאמה"'
 היילעהו ,םינושה ויביכרמ לע עדי לש דוביעהו עונישה
 רישי ןפואב םיקסועש םידיקפתבו תועוצקמב הריהמה

 .םיבשחמה תיישעתו תרושקתה תורבח סהיניב ,עדיב

 סע דדומתהל סיכירצ ,עוצקמ לכב ,םישנא רתויו רתוי

 םישנאש המש חכווית ,עוצקמ לכ לע ןנובתת סאו ,עדי

 ."עדי דבעל הז סויה בור םישוע

 םידליה תא ךופהל אוה הזה ןדיעב ץוחנש המ זא

 1 !שופיח יעונמל
 סירושיכ לש סלש רובצממ דחא טרפ הז שופיח .אליי

 ונעגהש הרכהל .םידליה לצא יירצייליי םיכירצ ונחנאש

 :ךוניחה תכרעמ לע תוידיימ תוכלשה שי עדיה ןדיעל

 ןכותה ימוחת סה המ הלאשב ןפואב שדחמ ןייעל שי

 סינשיה סימוחתה תא סיחקול דציכ ;דמלל ךירצש םישדחה

 רידגנ סא .הזה ןדיעל םייטנבלר ויהיש ךכ םתוא סינשמו
 זא ,תועמשמ וכותב רוצילו שדח עדי תחקל תלוכיכ הדימל

 ןכות לעב עדי דומילמ קתנתהל ךרוצ הפ ונל שיש רורב

 ."המצע הדימלב העקשהה תא לידגהלו יפיצפס

 !םירומה יבגל תוכלשהה ןהמ
 יתבל .עדיה ןדיעב רפסה יתב דיקפת לע המלש הוית שי"

 קסעתהל רתויב םיבוטה םיבאשמה תא שי סויה רפסה
 לכ .ןמזו סירומ ,היינח תומוקמ ,תותיכ סהל שי .עדיב
 הליהקה לש עדיה תורוקמל רפסה יתב תא סיכפוה הלא

 24 לועפל ךירצ הזכ רפס תיב .םידליה לש קר אל ,הלוכ

 לכל סידמול תויהל וירגוב תא רישכהל ,הממיב תועש

 עינמה סרוגה סה סירומה ובש סוקמ תויהלו ,םייחה

 ןיב םיכוותמכ שמשל סג ולכוי סה .תכרעמה לכ תא
 תודדומתה תוקינכט תשיכרב עייסל םגו וינכרצ ןיבל עדיה

 םיגישמה סירומש ,איה ןאכ תורצה תחא .הזה עדיה םע
 סילבקמ ,השידחה עדיה תייגולונכטב האלמ הטילש
 הממ תילכלכ הניחבמ תורגמ רתוי הברה הדובע תועצה

 ."סהל עיצהל רפסה תיב לוכיש

 תילאוטריו הליהק
 רישכהל סירומאה הלאמ ,צראב םייפהפיה םירתאה דחא
 טקייורפ תרגסמב הנבנש הז אוה ,המלש תיכוניח הליהק
 םג .רוג דיויד לש ולוהינב ,אחישרת-תולעמב ואלילג

 ומכ ,%וח תרצות תיכוניח המגמ ילעב םירתאל האוושהב

 תימושיי הנמא התוא ,בושקת .הפי דמוע אוה ,טץפסזסווצ

 ונחנא'י .חתפמה תלמ איה ,בשחמל תרושקת ןיב המתחנש
 ,ןוא רב תימע רמוא ,ייסיבשחמ לש תשרב סיקסוע אל

 תשרב אלא" ,הייריעב תובשחוממה תוכרעמה תדיחי להנמ

 זכרמה אוה שמתשמה :תירקיעה הדוקנה תאזו .םישנא לש

 דעונש רתא אוה ואלילג .ייבשחמה אלו ,ונלש ןיינעה לש

 - סוחת יפרגואיג סוקימ תלעב הליהק תרשל לכ תישאר
 ,תינויגה רתוי הרוצב יונב אוהש ןאכמו - אחישרת-תולעמ

 .תועתפה תרסח אל לבא ,תינקתפרה תוחפ





 !תילאוטריו הליהק תאז המ

 סויה לש תויגולונכטה" :ןוא רב

 תרושקת רוציל סישנאל תורשפאמ

 המ הז .טנרטניאה ךרד םיבשחמ תרזעב

 איה הפ חתפמה תלמ .בושקת ארקנש

 ,עדימ ירגאמ לש תשרב ליחתמ הז .עדימ

 תעדל הצורש חרזא אוצמל לוכי התא סש

 שי סיגוח הזיא ,הייריעה תוינכות ןהמ

 .שפוחב םסידליל תויליעפה ןהמ ,סיינתמב

 ,ינורטקלא תועדומ חול ןיעמ והז

 סג ,ןבומכ ,שיגנשו ןמזה לכ ןכדעתמש

 הצורש סדא .בושייל צוחמ םישנאל
 ןוחבל לוכי ,תולעמל ןומר הפצממ רובעל

 תקיודמה הרוצב תאזה תורשפאה תא
 .הלאה עדימה ירגאמ ךרד רתויב הליעיהו

 דחא רבדל סיצור םישנא ,תאזל רבעמי*

 ןמזב החיש) 647105 תושעל ,ינשה סע
 ,ראוד חולשל ,(םישמתשמ ןיב יתימא

 הדובע עצבל וא סיצבק ריבעהל
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 םידבועש רפס יתב ונלצא שי .תפתושמ
 םיטקייורפ לע תכרעמה תועצמאב

 סירקוחש םידימלת ינש ומכ ,םיפתושמ
 דחא לכ ,תפתושמ הדובעל אשונ דחי
 ."ותיבמ
 !םידליה ברקב סויה תוליעפה ףקיה המ
 רבכ השימח רפס יתב הרשע ךותמ"
 הייסולכואב רבודמ .קלח הזב םיחקול

 םע דחיו ,םידימלת תואמ המכ לש

 1,500-מ הלעמלב רבודמ םיבשותה

 .תכרעמב סייונמ
 ,לוכה ךסב ,תרכזאש תויוליעפה

 .םיללכושמ עדימ ירגאמב תושמתשמ
 יביטקארטניאה לאיצנטופה יבגל המ

 !תכרעמה לש
 ינוריעה דקומב ןנולתהל תורשפא ונל שי"

 שאר םע בתכתהל ,ינורטקלא ראוד ךרד
 ,הייריעה לש תונוש תודיחי סעו הייריעה

 סג סינווכתמ ונחנא תובורקה םסינשבו

 ."תשרה ךרד םיספט יולימ רשפאל

 רתויל תרושקתה תא ךפוה אל הז

 !תרכונמ
 לא סינפ רבדל סהל השקש סישנא שייי

 .םיעירפמש סירבד ינימ לכ שי .םינפ

 הברה סימעפל תרושקתה בשחמה ךרד

 קוחירה ללגב אקווד ,החותפו היולג רתוי

 היגולונכטהש ןימאמ ינא .רצוי אוהש

 ."םישנא ןיב תברקמ תאזה

 !?םידליל םש שי תויוליעפ לש גוס הזיא

 ,תישאר .תויוליעפ יגוס השולש שי"

 תוליעפ ,םיירפס תיב םירתא תמקה

 רתוי דומללו שבגתהל םסהל תעייסמש

 ךרוצל עדימ ףוסיא ,תינש .תכרעמה תא

 תוליעפ ,תישילשו .תוישיא תודובע תנכה

 יתבמ סידלי ,רמולכ ,תיביטקארטניא

 תפתושמ תוליעפ םיעצבמ תולעמב רפס

 רפס תיבמ םידלי .צוחבמ םידלי סע

 ףתושמ טקייורפ םסישוע ,לשמל ,םיזרא

 תודידיי ארקנש ,שייפרוחמ םידלי סע

 םה תבותכתה לכ תאו ,'תילאוטריו

 00 חוקה רדימ

 מ ףיקפשפה טוגפר ףנכיחב פנב לג ןאכ ץצב

 ."הפשה רופישל תילגנאב סילהנמ

 !םכלש תכרעמב סירומה סיבלתשמ ךיא

 ןמ הנתשה סירומה לש דיקפתהי"

 סיכירצ ויה םירומ םעפ .הצקה לא הצקה

 טוונל םיכירצ סה סויה ,עדי תונקהל

 סירושיכב דימלתה תא דייצל ,עדיה תא

 השק ךילהת ה .תיאמצע הדימלל

 יתבב סיניערג ונמקה .ךפהמ שרודש

 תופתתשהב תואנדס ונכרע ,רפסה

 ,תולעמב רפסה יתב לש םסיגיצנ

 עדימה תא ריבעהל םיכירצ ויה םהו

 .סהלש סידימלתלו םיתימעל האלה הזה

 שפוחב תדרפנ הנדס ונמייק ליבקמב

 ומשרנ ,רמולכ ,םהירוהלו םידימלתל

 איבהל וחילצהש םידימלת םתוא קר

 התאש ומכ .תוחפל דחא הרוה םתא

 םיכירצ ויה םידליה ,ךמצעל ראתל לוכי

 היה רבעב .טעמ אל םירוהל רוזעל

 שי םויה ,בושחמ זכר רפס תיב לכב

 ."בושקת זכר ונל

 4 סרג ס"נתמ סירגובמ תלכשהל זכרמ

 צ ...ל המשרהה תחתפנ

 ב תיתליהק תרושקת סרוק

 צ
 תכירע .םוליצ .םיטוס תקנה

 תיאר ויק ,הריצות .דתפאט
 םויב םייקוי טרוקה
 1 יונישל דחינ םידומילה זעומ)

 ויב יעיבר

 תופש ידומילל המשרהה תכשמנ

 כ < 5 רש מהו =" ה

 שי עדיה ןדיעל ונעגהש הרכהל*'
 :ךוניחה תכרעמ לע תוידיימ תוכלשה
 הלאשב בקונ ןפואב שדחמ ןייעל שי
 ךירצש םישדחה ןכותה ימוחת סה המ
 םימוחתה תא םיחקול דציכ ;דמלל
 ויהיש ךכ סתוא הנשמו םינשיה
 י'הזה ןדיעל םייטנבלר

 תינורטקלאו תישיא תרושקח

 תקסועה ,טפוסוידא תרבחמ ביטי בגר

 רבדמ ,ךוניחל תורושקה הדימל תוביבסב

 .תוירשפאה תויוחתפתהה לע תוריהוב

 אקווד לבא ,ןאכ רבכ הכפהמה ,ןוכנ

 הרקי המ תעדל רשפא יא ,ךכ סושמ

 הארוה לע הזה רובידה לכיי .רחמ

 או טד

 ₪ -=| = ₪ ש 5

 18 שוא | = ב וה ה

 םישצמ 16 -ל

 רשפאו חותיפב ןיידע אצמנ תילאוטריו
 אוה ,ייתונמתסמש תומגמ לע רבדל קר
 רפסה תיב ךותבש אוה ןויערהיי .רמוא
 ןיב היצקארטניא תמייקתמ ילאוטריווה
 ןיבל הצובקה החנמ ןיב ,םירומה
 המ .םמצע ןיבל סידמולה ןיבו םיחנומה

 סאה ,הז םיעדוי אל תמאב ונחנאש
 תועש 24 ןימז תויהל רומא הרומה

 .ייאבצב ןרות ןיצקל המודב ,הממיב
 תיבב ןובשחל הרומ ,המגודל ,חקינ םא
 ךירצ אוה הרשכה וזיא ,ידוסי רפס
 !ילאוטריו הרומל ךופהל תנמ לע רובעל
 ,תילאוטריו הארוה לע םירבדמשכ ,בורליי
 לכ סדוק .קוחרמ הארוהל איה הנווכה
 00 וט(61 תויהל ךירצ הרומה
 טלושש סדא ,רמולכ סוס
 יעצמאב רקיעבו ,בשחמה תייגולונכטב
 סוש ןיא לבא .עיצמ אוהש תרושקתה
 .תנכתל דמלי הזכ הרומש ךרוצ וא הנווכ
 לש סיוסמ יסופיט' תויהל ךירצ ךניא



 שי

 תנמ לע סדא לש םיוסמ גוס וא הרומ
 ."תאזכ תכרעמב בלתשהל

 טלושש ימ יכ ,ןועטל רשפא ,תיטרואית
 םילכה תא ול שי - םיבשחמ תרושקתב

 תולבגומ יתלב תויומכב עדימ גישהל
 בוט ךירדמ ,השעמל ,זא .אשונ לכ לע
 הקיטמתמ דומלל דימלתל עייסל לוכי

 .ומצעב הקיטמתמ תעדל ילבמ
 רומא הרומה .ןוכנ הז תמיוסמ הניחבמיי

 רוקמ לא סידימלתה תא ןווכל תעדל

 ,טנרטניאב שפחת סא סג לבא .עדיה

 ,ןיוצמ תאז השוע התא סא וליפאו

 הרוצב רדוסמש עדימ רגאמ אצמת אל
 ,ןוכנ צא .יטקדיד ידומיל רמוח לש

 תילאוטריו הארוה לש ןיינעהמ קלח

 הרומה לבא ,הזכ רגאמ תונבל אוה

 םיטסקטה תא ראבל תנמ לע ץוחנ

 אוה ,רמולכ ,םהב לקתנ דימלתהש

 ."ךוותמה סרוגכ צוחנ

 ךוניחה תכרעמ
 אחישרת-תולעמב

 "רודו רוד"ל יתליהק זכרמ
 םישדח םיגוח תחיתפ לע עידוהל חמש
 םידליל תילגנא גוח

 ויקוניפ גוח

 אש צפש וכיפו ויס שב םז

 תא וזכ הדימל הנשמ ןפוא הזיאב
 !דימלתל הרומה ןיב םיסחיה
 סופתת איה סוקמ הזיא איה הלאשהי'
 תורמל יכ ,תמייקה תכרעמה ךותב
 התיכב תיסלקה הארוהה ,תומדקתהה

 סייתניב הרוקש המ .המלענ אל ןיידע
 תישיאה תרושקתל ףסונבש ,אוה
 תרושקת לש ךפונ ףסונ ,תמייקה
 סייקתת סיוסמ סוקמב סא .תינורטקלא
 ,רשקהש חינמ ינא ,דבלב קוחרמ הדימל

 לבא ,ישיא תוחפ היהי ,וינפ לע תוחפל

 םישנא ינורטקלא ראוד ךרד סג
 הלאכ וליפא שיו ,הזל הז םיברקתמ

 .יידכ סינתחתמש
 הרומה םא !תוכמסה ביכרמ יבגל המ
 טושפ לכוי אוה ,דימלתה תא ןבצעי
 .ותוא תובכל
 ,םייתניב ,תורומא הלאה תוכרעמהיי

 ףילחהל אלו תמייקה תכרעמב בלתשהל
 .היעב ררועתתש יל הארנ אלש ךכ ,התוא

 תורבחה סע רשקב סיאצמנ ונחנא
 אל ןיידעו ,אשונב סלועב תוליבומה

 ,ומשל יואר ילאוטריו רפס תיב יתיאר

 תויעב שי .יאמצע ןפואב דקפתמש

 הידמיטלומ ריבעהל ,לשמל ומכ ,תוינכט

 הזכ רפס תיב יכ ,תשרה ךרד האלמ

 לוק לש ,הנומת לש בוליש ךירצמ

 ."ואידיו לשו

 תישונאה תיתשתה

 תושעל סיסנמ ונחנאש המו בושחש המי"

 אלא ,עדימ לש אל ,םסירגאמ תונבל אוה

 ,לולמ ףזו'ג רייד רמוא ,ייעדי יכילהת לש

 בושקתב קסועה ,גילאמ תרבח ילעבמ

 סע רפס ךל ןתונ ינאש חיננ" .ךוניח

 לש סיילענה לדוג יבגל תוקיטסיטטס

 אל .עדימ רגאמ הא .הידבשב סישנא

 תמועל .עדי תשכר אל ,רבד סוש תדמל

 והשזיא ליבקמב ךל ןתונ ינא סא ,תאז

 צצורתהל ךל סרוגש ,דומיל ךילהת

 תא ביכרהל תנמ לע הזה רגאמה ךותב

 ,השעמל ,השוע התאש ומכ - סינותנה
 תלצינ זא - רגאמה תא הנוב התאשכ
 םיילענה לדוג לע ססובמ סנמאש ,ךילהת
 ותועצמאבש לבא ,הידבשב סישנאה לש
 .ףסונ והשמ תשכר
 רוציל דואמ השק יטטסה טנרטניאה סעי'
 ךוניחב ריבעהל רתוי השק ןכלו ,םיכילהת

 לש רתוי תומדקתמה תויגולודותמה תא

 טנרטניאב שומישה ןפוא .השדחה הידמה
 :תילאיבירטה המרב היה ךוניחב סויה דע
 !םיניפלוד לע והשמ עדוי והשימ םאהי

 הזהו הזה עדימה רגאמל ושג ,השקבב

 ונחנא סויה .יעדימה תא ובאשו
 הלאה תוכרעמב שמתשהל סילדתשמ

 הצור התא .תיגוגדפ רתוי הברה היישעל

 לאמש ,רתא ךל םסינוב זא !ןפי לע דומלל
 ,הזה עדיה תא גישהל ידכ קבאיהל ךתוא

 םילכב קר אל ךתוא םידייצמ ,רמולכ

 תורשפאב אלא ,עדיה תא ךל וגיציש
 קקוזיתו הדימב ,אוהש עדימ לכ גישהל

 דימלתל םירשפאמ ,השעמל ,ונחנא .ול

 תוחפ הכותבש ,תכרעמל סנכיהל סויה
 המו סנכנ אוה המ לא רבעבמ ול רורב

 ."רובעל ךלוה אוה
 ?ילאוטריו רפס תיב
 ינפל .םשמ םיבר סירטמוליק ונחנא ,והי

 םסישנא ,הזכ רפס תיב תויהל לכויש

 יהשוזיא ןיימדל סילגוסמ תויהל סיכירצ

 ותוא להנל םילגוסמ ויהי םה הבש ,הרוצ

 .הסיפתה תניחבמ רידא יוניש הז .ללכב

 ,ןויערל תיתבשחמ ךורע אל דוע דחא ףא
 דליה תא חלשי אל אוה רקובב רחמש

 תיתשת ונל היהתש ינפל .רפסה תיבל ולש

 לע ןיא ,הז סע דדומתהל עדתש תישונא

 ."סינש רשע דוע סומינימ הזו ,רבדל המ

 תיתשתהש ,אוה רמוא התאש המ

 תיתשתה ירחא תרגפמ תישונאה

 .תיגולונכטה

 הביבסל רפס תיב איבהל .טלחהבי"

 ךרעב יל חקול המיאתמה תיגולונכטה

 רבחמ ,לזרבה תא איבמ ינא .תועש עבש

 הפ ןיא .יתרמג תועש עבש ךותו ,ותוא
 ךיא ןיבהל ליבשב לבא .המולעת סוש

 תאז ,הקיטמתמ וישכע דמלל ךלוה ינא

 אל טושפ וישכע דע .הלודג המולעת רבכ
 סלועב .תולודג קיפסמ תועקשה הפ ויה

 תוכרעמ רבכ תומייק ,לשמל ,םיקסעה

 סידבוע ןהלש סידבועהמ תיצחמש ,הלאכ

 ."תיבהמ
 םיסחיה תוכרעמ לע עיפשמ הז ךיא

 ?תוישונאה
 תוביבסב .ירמגל סלועה תא הנשמ הז"

 הנבמה תומדקתמ תויטנארטניא

 ירמגל טטומתמ הרבחה לש ידימריפה

 ,יארקא הנבמ והשזיאב ףלחתמו

 הדובע תוצובק ןיא .ןמזה לכ הנתשמש

 לכ ךרענ סישנאה לש דומיצה ,תועובק

 הובג דואמ תויהל לוכי התא .שדחמ סוי

 ,םויה תמיוסמ הדובע תצובקב
, 



 השוע הז .תרחמה סויב ינוניב סוקמבו
 .תישונאה היגולוכיספל סידבכ סיקזנ
 הזל הסנכנש תילארשי הרבח ןיא לבא
 סלוכ .הלש דיתעה תא סש האור אלו
 תא עדיה ןדיע לש היגולונכטב סיאור
 רתוי הז ךוניחב .ידיתעה הדובעה ילכ
 ."ףסכ תוחפ סש שי יכ ,יטיאו בכרומ
 ףילחת רבכ שי .יאקיטמתמ םג התא
 !הקיטמתמל בוט ישונא הרומל
 לש אשונב המיסח שי סישנאה בורל"

 סינכומ אל םהש ךכל רושקה ,הקיטמתמ

 התאש ומכ .הפש איה הקיטמתמש ןיבהל
 התאש הז ידי לע תיסור וא תילגנא דמול

 ,יהפשה לש שארה ךותל סנכנ'ו רבדמ
 לש ישארל סנכיהלי ךירצ התא ךכ

 דחא אוה הזה אשונה .הקיטמתמה
 בשחנ ינא יכ ,ילש םילודגה סילוכסתה

 ינש דצמו ,ךוניחב בושקתב לודג החמומ
 חילצמ אל ינא לבא ,יאקיטמתמ ינא
 םיעדוי אל ןיידע ונחנא סא .םהיניב רבחל
 הביס סוש ןיא ,בורקמ הז תא דמלל
 ."קוחרמ הז תא דמלל חילצנש

 אצמת אל ,טנרטניאב שפחת םא םג'
 רמוח לש הרוצב רדוסמש עדימ רגאמ
 לש ןיינעהמ קלח .יטקדיד ידומיל
 רגאמ תונבל אוה תילאוטריו הארוה
 ראבל תנמ לע ץוחנ הרומה לבא ,הזכ
 ,םהב לקתנ דימלתהש םיטסקטה תא
 /ךוותמה סרוגכ

 סוקמב תאצמנ לארשיש םשור השוע
 .ךוניחב בושחמה תניחבמ בוט
 תחתופה היישימחב ונחנא .קפס לכ אלל"
 םגו ינכטה דויצה תניחבמ םג ,םלועב
 לודגה ןורסיחה .תויגולודותמה תניחבמ
 ,הקופד הפשב סידבוע ונחנאש ,אוה ונלש
 םידיחיה ונחנאש הא ןבומב יהקופד'
 תודמול ךירצ התא סא .הב םידבועש

 סוש ךל ןיא ,תילגנאה הפשב היגולויבב

 הזכ והשמ הצור התא םא לבא ,היעב

 ."תורצב התא ,תירבעב רחא וא
 ,םירומ רישכהל אוה רתויב לודגה ישוקה

 ילב ,יאמצע ןפואב לועפל ולכויש ךכ
 סעו סמצע ןיבל סניב ,םיחמומה
 םג ,דעילא תינגד תרמוא ,םידימלתה
 זוחא 20 קר ילוא" .גילאמ תרבחמ איה
 תושעל םילגוסמ ,הרשכה ורבעש הלאמ
 ,תיתכרעמ הסיפת הרסח .הז תא
 בושחמה סלועל סנכנש הרומל ךוסחתש
 לגלגה תא איצמהל ךרוצה תא בושקתהו
 סנכנש ימ סויכ בצמב .ומצעב שדחמ

 ,רועישה ךרעמ תא איצמהל סג ךירצ ,הזל

 .'י'וכו ומצעב עדימה ירגאמ תא אוצמל
 וניאש הרומב עיקשהל ךירצ תועש המכ
 ?ןמוימ
 סע ,סויה .הנוכנ אל השיג תאז"
 גנב הזכ רבד ןיא ,הלאה תוכרעמה
 המכ .ליזנ רתוי הברה לכה סויה .יונרמגו

 !דיקפת ותואב סויה ראשנ סדא סינש
 יכ ,היגולונכטל םג רושק יונישה בצק

 סשכ .הרידא תוריהמב ןשייתמ לכה

 ,ידיימ אל אוה תודייטצהה ךילהתש
 סג ךכ ,גורדש ול תושעל ןמזה לכ ךירצו

 סה ;ןכדעתהל ןמזה לכ סיכירצ םירומה

 קיספהל סמצעל תושרהל סילוכי אל

 האמה ,ךשמתמ ליגרת הז העמטה .דומלל

 ."םיכשמתמ סיכילהת איה 21-ה

 ןומימהו תולעה

 רפסה יתב ללכמ זוחא 50-כב :תיתשת

 יפל סיבשחמ תיתשת סויה שי לארשיב
 הרשע לכל בשחמ - עבקנש טרדנטסה

 םיקיזחמ ןיידע םיבר רפס יתב .םידלי
 שומיש םירשפאמ אלש ,386 יבשחמב
 סויה לש תויגולונכטב ילאידיא

 הרקי הביבס יהוז :בושקת תיתשת
 לעה רפסה יתבמ זוחא 25-כל קרו ,רתוי

 שי - רפס יתב האמכ ,רמולכ סיידוסי
 תובורקה סייתנש הנשבו ,תאזכ תכרעמ

 300-200-כ דוע םהילא ףרטצהל סידיתע

 תיתשת סיידוסי רפסה יתבב .רפס יתב
 .הצופנ תוחפ בושקתה

 לארשיב סירומ ףלא 15-כ :תויומלתשה
 הז ןפואב תורושקש תויומלתשה ורבע
 לש תועש עבראמ ,םיבשחמל רחא וא

 לש סרוקל דעו ינורטקלא ראודב הכרדה

 .טנרטניאב סירתא תריצי לע תועש 6
 אשונב תויומלתשה ורבע סיטעמ
 .בושקתה

 לזרבה :(דבלב הכרעה) בושקתה תולע
 1,200 תוביבסב הלוע (בשחמה) יסיסבה

 תשרל רוביח לש תיסיסב הנקתה .רלוד

 לש תישדוח הקוזחתה .רלוד 3,000 הלוע
 םיפיסומ סא .רלוד 400 הלוע רוביחה

 - קרוסו םייתש וא תספדמ ,תרש הל

 :לכה ךס .רלוד 10,000 דועב רבודמ

 ףיסוהל ךירצ הזה םוכסל .רלוד 0
 בשחמה תודיחי רפסמ לש הלפכמה תא

 1,200-ב רפסה תיבב ביצהל סיצורש

 ומייסתש דע יכ ,ןכתיי סלוא .רלוד
 ,ןשייתת רבכ איה ,תכרעמה תא ןיקתהל

 תכרעמל (טקפז86וח5) גורדש תושעלו
 .רקי רתוי הברה קסע הז רפס תיב ומכ

 תינכות .תויורשפא רפסמ תומייק :ןומ*מ

 יתב ךותל סינכהל תרמייתמש ,בושחמה

 תא גרדשל וא םישדח םיבשחמ רפסה

 תונוכנש ,תוימוקמה תויושרה ,סינשיה

 לש הנשיה הטישה וא רוזעל םיתיעל

 תא איבהל תחא ךרד ןיא .תומורת סויג
 לבא ,בושקתה סלועל סכלש רפסה תיב
 ,ןיינעל ביוחמה להנמ ול שיש רפס תיב
 .ךרד אצומ ללכ ךרדב

 דואמ השק יטטסה טנרטניאה םע*
 רתוי השק ןכלו ,םיכילהת רוציל

 תויגולודותמה תא ךוניחב ריבעהל
 .השדחה הידמה לש רתוי תומדקתמה
 סויה דע טנרטניאב שומישה ךרד
 .תילאיבירטה המרב התיה ךוניחב
 שמתשהל םילדתשמ ונחנא סויה
 רתוי היישעל הלאה תוכרעמב
 ' תיגוגדפ

 עדמל להנמה תלהנמ ,יקסטוגיו הפי

 יכ ,תנייצמ ךוניחה דרשמב היגולונכטו

 תינכות תרגסמב סיבשחוממה תודסומב

 תנמוממ ךוניחה דרשמ לש בושחמה

 לע זוחא 60 לש ךסב הרמוחה תשיכר
 ידי לע זוחא 40-ו סיפה לעפמ ידי

 סוקמ שייי" ,הירבדל .תוימוקמה תויושרה

 םסיישעמ סישומישל רתוי בחרנ

 רפסה יתבב בושקתה תיגולונכטב

 צראב רבצנש ןויסינה רואלו ,ידוסיה

 לועפל סוקמ שי תונורחאה סינשב

 סשל יתכרעמ ןפואב וז ליג תבכשב

 ש .ייבושקתה תעמטה



 ו ה רש יצ'צב דווילס טסו

 דימתלו דימלת לכל
 היגולונכט 6 םיבשחמ 6 םיעדמ

 :ךוניח תודסומל

 םיידוסי םדק ס

 םיידוסי 6

 ב"טחס

 סיפ תולוכשאס

 םיינויע םיינוכיתס

 םייגולונכט םיינוכיתס

 תוללכמס

 תואטיסרבינואפ

 2 7742/%ע 77 7
 4 ק 4

 ....... 1 0% יצ 4

 בושחימב ךוניחה דרשמ ינייכז ןיבמ ןושאר םוקמ
 היגולונכטו עדמל ףגאה

 םיכבסימו םינבמ 69 חרופ רודכ 69 םימ ףדה יליט 69 "ןולמשח" תנכות 68 תבשחוממ הממח 8

 למשח רוציי תנחת 69 םיטנגמ 69 הרקבו הקיגול 69 תושדעו רוא 68 תבשחוממ תיגולורואטמ הנחת

 ץועיי 68 טנרטניא 68 תרושקת תותשר 69 יפקה דויצ 68 םיבשחמ 9 תיראלוס תינוכמב היגרנא ילוגלג
 תונולח תביבסל פוקסיוו 69 תויגולונכט תודבעמו םיבשחמ תודבעמ תקזחא 'תורש 69 הדימל תוביבס ןונכיתב

 .םינווגמ הארוה יעצמא דועו הקיטובור דומילל תוכרעמ 68 תבשחוממ תמוסרכ 69 תבשחוממ הטרחמ 8
 ו ב -
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= 
 < עדמב תוועדחה םידומילה תוינכוח : 4
 = םלוע ןיב רשגל תוסנמ היגולונכמו \ 01 6

 5 ,תויזחתפתה .דומילה תתיכו עדיה. = |
 ב תולמ םה הלא םינובדעו םייועש

 : עדמ םידמלמה לכ לוע חתפמה =
 םע ונשגפנ .ןוכיח דעו ןגמ היגולונבמו
 תזכרמה התקפמה ,קיניויהה ריד
 היגולונּבמהו םיעדמה ידומיל לע
 לע עומשל ידכ ,ךוניחה דרעמב

 9 " - לעו םינורחאה םיועודיחה
 םחארקל תויוכרעיהה

 ו ו ו הקירואא" בתכ חאמ

 ו
"* ...7 * 



 עוצקמל דומיל תוינכותיי :קיני
 תואצוי היגולונכטו עדמ שדחה
 חוד סושיימ קלחכ הלא סימיב

 תותיכב ונל ויה סויה דע .יררה תדעו

 ,עבטה יעדמ ,םידרפנ תועוצקמ ינש יו-'א
 סידומילה תינכות תועצמאב ודמלנש
 דימת היה עבט .היגולונכטו ,טייבמ

 לכב ודמיל אל היגולונכטו ,הבוח עוצקמ
 .רפסה יתב
 סידומיל תינכותב אצנ חיינשת ךלהמביי

 עדמ עוצקמל 'ו-יא תותיכל תשדוחמ

 השדחה םידומילה תינכות .היגולונכטו

 ,(םייקה סובליסה) טייבממ תקתנתמ אל

 עוצקממ סיקתנתמ אל סג ונחנא
 ,תושדח יד תוינכות ןהיתש ;היגולונכטה
 .ןהיניב יתוהמ בוליש השענ תעכו

 תא דמלל ולחה סייניבה תוביטחביי

 יפל היגולונכטו עדמ שדחה עוצקמה

 .יצחו הנשכ ינפל ססרופש סובליס

 תורבוע ןה סג ,ךרה ליגל דומילה תוינכות

 דומילה תוינכותב .סינוכדע ולא סימיב

 הוולמה ,תוילריפס לע שגד שי תושדחה

 סויסל דעו סידליה ןגמ לחה דמולה תא

 ךרה ליגהמ דומילה .הנוילעה הביטחה

 תוסחייתה ךות השענ בייי ףוס דעו

 תוחתפתהלו עוצקמה תוחתפתהל

 רפסמ ונרחב .דמולה לש תיביטינגוקה

 ךרואל דימלתה תא סיוולמה סיאשונ

 קמועו סישדח סישגד סילבקמהו סינשה

 .דומילה תונש ךרואל ףסונ

 ליגה ןמש ףצרל הנתינ תדחוימ בל תמושתיי

 תביטח ןיבש רבעמלו ידוסיל דעו ךרה

 תדעו חוד חורב .הנוילעה הביטחהו סייניבה

 ,הנוילעה הביטחה ידימלת ודמלי יררה

 סניאש םימוחתב תוחמתהל סיפידעמה

 ,שדחה עוצקמה תא ,םסייגולונכט וא םייעדמ

 ."(בייטומ) הרבחב היגולונכטו עדמ

 השדחה תינכותה תסחייתמ דציכ

 !םיבשחמב שומישה ''תוניירוא''ל
 םיבלושמ םהו ילכ םה סיבשחמה"

 לכב סג ומכ היגולונכטו עדמ תארוהב

 בוליש ,יעבט ןפואב .םירחאה תועוצקמה

 עדמב ליחתמ הארוהה ךילהתב סיבשחמ

 סיימניד רתוי םש סירומה יכ ,היגולונכטו

 הגרדמה תציפק תא .סייונישל סיחותפו

 שי ,הז סוחתב בושחמה בולישב ונישעש

 .דומילה תועוצקמ לכל ריבעהל
 יוטיב ול שיש הדובע ילכ אוה בשחמה"

 ירגאמ ,תורוגס תודמולב :םינפוא המכב

 יעצמאב ,תבשחוממ הדבעמב ,עדימ

 דבעמב ,ינורטקלא ןויליגב ,היצלומיס

 .רשפא קרש המ לכבו סילילמת

 .רידא אוה הז ילכב סולגה לאיצנטופה
 םיבשחמב שומישה לש ףסומה ךרעה

 רפס תא םיפילחמ סהש ךכב וניא
 .תונומתה תכרע וא תרבחמה ,דומילה

 תועצמאב סשייל אוה לודגה רגתאה

 תושעל ןתינ אלש סירבד בשחמה
 .םייתרוסמה הארוהה יעצמאב
 תשחמהב יתועמשמ ןורתי סיבשחמל
 אוה היגולונכטו עדמ .סיטשפומ םירבד
 תא לצנל שי ןאכ םגו ,טשפומ עוצקמ

 ."בשחמה תונורתי

 !המגודל

 תנומת ראתל ,לשמל ,סיצור ונחנא סא"

 .ריוואה גזמ יונישכ הרוטרפמט יוניש
 תא רייצל עדוי אל 'ב התיכב דימלת

 תא אורקל עדוי אל סג אוה ,ףרגה

 בשחמ בלשל ןתינ ןאכ .הרוטרפמטה
 הלועה ,בשחמב ףרגהו ,ןשייחב דיוצמה

 והשמ איה הרוטרפמטהש רפסמ ,דרויו

 תויפהפי תודמול שי .ימניד ,הנתשמ

 תועפות תושיחממה ,יב-יא התיכב םידליל
 שיחמהל דואמ השקש תונורקעו

 ."סירחא סיילאוזיו סיעצמאב

 םויכ תונתשמ הקוסעתה קוש תושירד

 הכירצ וז הדבוע םאה .ריהמ בצקב

 תיבב דומילה תוינכות תא ביתכהל

 !רפסה

 תיבב ךוניחב תוירקיעה תורטמה תחא"

 הביטחבו סייניבה תביטחב ,ידוסי רפסה

 ,דיתעה חרזא תא רישכהל איה הנוילעה

 סימוחתב תוטלחה לבקל עדייש חרזא

 רשק אללו ,וייח לולכמל םירושקה סינוש

 ,רמוא הווה .ימדקאה ותוחמתה סוחתל

 .רוקמ קר סה סיידיתעה קשמה יכרוצש

 :תורוקמ השולש שי םידומיל תינכותליי

 יכרוצו עוצקמה יכרוצ ,םייתרבח סיכרצ

 ידומיל ןיב רובעיש ןמזה קרפב .דמולה

 ותטלחהל דעו ידוסיה רפסה תיבב דליה

 ושחרתי ימדקא תוחמתה סוחת לע

 ,ונתשי ויתופדעהו דמולה :סיבר סייוניש

 .תונתשהל סייושע הרבחה יכרוצו

 הרשכה דמולל קינעהל הניא ןאכ ונתרטמ

 הבש ,ייתיתוברתיי הלכשה אלא תיעוצקמ

 ,יתועמשמ ביכרמ היגולונכטלו עדמל

 הרשכהה תובישח תא לטבל ילבמ

 .תוהובגה תותיכב תיעוצקמה

 סידומילה תינכות ,תאז סע דחיי'

 ,לשמל ךכ .םייתרבח םיכרצמ תעפשומ
 תונשב היגולונכטו עדמב דומילה תוינכות

 תרשכהב ןהלש לעה תרטמ תא ואר 60-ה

 היה הז .דיתעה סדנהמו דיתעה ןעדמ

 ידי לע י"קינטופסייה רוגיש תובקעב

 שוביכב ברעמה תא ומידקהש ,םיסורה

 התנפוהו ,הלודג הקעצ זא המק .ללחה

 .ךוניחה תכרעמ יפלכ המישאמ עבצא

 לש תרתוכה תלוג תא ואר תאז תובקעב

 תרשכהב יגולונכט יעדמה ךוניחה

 סירבדמ ונחנא סויה .היגולונכט ינעוצקמ

 לש תויטנבלרה לע ,דיתעה חרזא לע
 .םוימויה ייחל התיכב דומילה

 לע וחוויד םידליש ,וארה סירקחמ"

 .תואיצמהמ קתונמכ רפסה תיבב השענה

 .ימושייה ןפה תא ביחרמ סויה רפסה תיב
 עדיהמ תבכרומ השדחה דומילה תינכות
 םיליעפ םיטרפל יטנבלרכ םיאור ונאש
 .דוסי תרשכהכ ותוא םינקמ ונאו ,הרבחב
 סייוניש רבוע יגולונכטה סלועהי"

 דמלל ןוכנ היהי אל הז .סיצאומ
 .תויטרפ תואמגוד וא םייפיצפס סירישכמ
 תמרב תדקמתמ דומילה תינכות
 תוחפ סה תונורקעה יכ ,תונורקעה
 תוימושייה תוקופתה רשאמ סיימניד
 סוחתב סייסיסבה סיקוחה .סהלש
 ורתונ תונורחאה סינשה תואמב יעדמה
 ורבעש ןה תויגולונכטהש דועב ,םיפקת
 ."םייוניש
 !דמלל וכישמי ןוטוינ תא
 ,ןוטוינב קר םיקפתסמ אל לבא ,ןכ"

 ןוטוינ יקוח םידבוע ךיא םיארמ אלא
 אלש לבא .סוימויה ייח לש סיטביהב

 קפתסנ אל :תתוועמ הנומת רצווית
 סייגולונכטה סיטביהה .ימושייה טביהב
 תוננובתה לעו היגולודותמ לע ונעשיי
 אצוי לעופ ןהש ,תויעב ןורתפ יכילהתב

 ."סםיישונא-םייתרבח סיכרצ לש
 תא םיריבעמ וב ןפואהמ הצורמ תא
 ?םויכ הלאה םיאשונה

 עוצקמה .תוימנידהמ הצורמ ינאי"
 בוקעל הכירצ ךוניחה תכרעמו ,חתפתמ
 דואמ סירע ונחנא .םייונישה רחא

 ,תבשוח ינא .הנעמ סהל סינתונו סייונישל

 תדוקנש ,הפי תימוחתניב תינכות ונינבש
 ונניא ,רמולכ .תימוחת איה הלש אצומה

 ."םיימוחתה סינייפאמב סיעגופ

 תרבעהב םירומה תרשכה יבגל המ
 !התיכב תושדחה דומילה תוינכות

 ךפהמ היה הז סייניבה תביטחביי

 לש הנוש הנכה ךירצהש הזכ ,יתסיפת

 רפסה תיבב תומייקה תוינכותה .סירומ

 תארקל יתועמשמ דעצ ושע רבכ ידוסיה

 ונלש תומדקתההש ךכ ,יחכונה רבעמה

 םישל ךרוצ היהי .תינויצולובא רתוי איה

 סייקה הארוהה חוכ תמאתה לע שגד

 תארקל היגולונכטבו עבטה יעדמב

 עדמ בלושמה עוצקמה תארוה

 .היגולונכטו

 הלקהב דואמ הברה סיעיקשמ ונחנא"

 סינכתה סע תודדומתהב סירומה לע

 סירומ ףלאכ סימלתשמ סויכ ;םישדחה
 יזכרמ סימקומ ,שדחה עוצקמה תארוהב

 סילעופו ,ףראה לכב סיירוזא םירומ
 תותשר ןוגכ סירומל תרושקת יעצמא

 .תע יבתכו תובשקותמ

 סלועו ,םיכילהת רבוע ונביבס סלועהי'

 םיכילהתב בלושמ תויהל בייח הארוהה

 סירומה רוביצ סגש ,תענכושמ ינא .וללה

 םיכילהתהמ רבד לש ופוסב רכשנ אביי

 תובר סישוע ,ונדיצמ ,ונא .םישחרתמש

 ₪ ."הזה רבעמב עייסל תנמ לע



 הריפסומטאב םיכילהת

 תיטפוניס הפמ

 :םיימוחתניב םירשק

 היגולוקא

 יונס יכילהת

 םתעפטהו הריפסומטאב

 .םייח תוכדעמ לע

 םע םדאה תודדומתה

 תמאתהו עבט תועפות

 ותוגהנתהו ותוליעפ

 ריווא גזנו םילקא יאנתל

 םייחה םירוציה םלוע

 תועפות תעפטה

 לע ריווא גזמב תורוטקה

 םייח םידוצי לש תוגהנתה

 תוושקת

 יניוול לש המורתה

 יוזיח יכילהתל תרוטקת

 םדא ידי השעמ םלוע
 םינבמ לש היינבו ןונכת

 יאנתל םימיאתמה תוסכו

 < ר'ווא גזמו םילקא

 תונחתב שומיש תועצמאב תולבקתמ תובר תוטלח
 סויב ריוואה ליח ןגפמ ,לשמל ומכ .ריווא גזמ 1

 תעיבק וא ןוטב תקיציל יותיע וא תואמצעה [
 סירזענ ונלוכ .ףרוחה ילודיג לש העירזה דעומ

 ידעומ תא סיננכתמה וניניב שי .ריוואה גזמ תויזחתב
 לויטה ידעומ תא םיעבוקה שי ,ןהיפל הסיבכה תיילת

 תויזחתה .הטיחה תעירז ידעומ תא םירחאו ,ןהיפל םהלש
 ,תדמתמ תרוקיבל אשונ תושמשמ תויגולורואטמה

 הנתינ '87 רבוטקואב .סימויאל אשומ וליפא סיתיעלו
 סש רכומה גוסהמ םימשג תרעסל תיזחת הינטירבב
 התמצוע ךא ,הדעומב העיגה הפוסה .ויתסה תנועב

 ורבשנ סיצע תואמ .הפוצמה לע רועיש ןיאל התלע
 הגרדל עיגה רוביצה םעז .ועגפנ םיבר םישנאו ,ורקענו
 סיאזח וארנ ןהב "תורוטקירק" ועיפוה תונותיעבש ,וזכ
 .היילתב גרוהל םסיאצומ

 רופיס עיבצמ ,קיודמ דימת וניא יוזיחהש הדבועל רבעמ
 הלאמ סדא ינב לש תויפצב ךורכה ישגרה ןעטמה לע הז
 רידגהלו ראתל הסננ הז רמאמב .סדיתע תא םהל סיזוחה

 הלאשה תא ריהבהלו ,ריוואה גזמ לש ויּוזיח ךילהת והמ

 רוכמנ וליפאו .קיודמ עדמ איה היגולורואטמה סאה

 .םייעוצקמ תודוס המכ םכל

 םינב ישעמו תובא ישעמ
 תועפות תא שארמ תוזחל םדאה ינב ופאש סדק ימי זאמ
 יעבט הז היה .הנכס םהל ונפצש הלא תא רקיעב ,עבטה
 תא תוזחל ועדי םינומדקה םיה ידרויו םיאלקחהש
 ופצ םהיפל סיללכ וחתיפ הגרדהבו הנשה תונוע ידעומ
 רשבל שרדנש ,איבנה והילא .םשגה וא הרעסה אוב תא

 ורענ תא חולשל עדי ,המהמתמה סשגה אוב לע ומעל
 סשגה יננע תא רתאל ידכ למרכה רבע לא הברעמ
 ,הנושארה הננעה תעפוה לע ורשבתהב .םינושארה
 איבנכ קר אל והילא הלגתה ,יידי ףכ לדוגכ הלדוגשיי

 :הרהזא ןושלל עדימה תא םגרית אוה .יאזחכ סג אלא

 יהיו ,חורו םיבע ורדקתה סיימשהיי ,ןכאו !יידרו רוסא"

 דחא תא תפקשמ והילא לש יוזיחה תדובע .יילודג םשג

 סיאב םשגה יננעש אוהו ,ץצראב םירכומה יוזיחה יללכמ

 == ההדדי

 החותפה הטיסרביוואב הינולורואטסל רוטקוד אוה בחובה

  ?עדמ הזכ אורקל רפא םאה ךא .עבטה יםרוג ל לש 0

 וריעב יאזח ן'א

 1 ךןתבו דדו

 תא סידקופה סשגה יננעל סנמא ןוכנ הז ללכ .ברעממ
 תונועב סיאבה סימערה יננעל אל ךא ,ףרוחב ונרוזא

 .בגנבו הברעב תונופטשל סורגל סילולעהו סורדמ רבעמה

 תונידמו ,איבנה ימי זאמ והשמב סדקתה יוזיחה עוצקמ

 הקזחאלו חותיפל סיבר סיבאשמ סויכ תושידקמ תובר

 ונתונרקס קופיסל רבעמ .סיללכושמ יוזיח יזכרמ לש

 תיזחתב בשחתמה ןונכת יושע ,היהי המ הלאשל רשאב
 וליפאו סיקזנ עונמל ,םיבאשמב ךוסחל תיגולורואטמ

 דועבמ ענמיהל ןתינ ,קזח סשג יופצשכ .שפנב תודיבא

 םייתסהל וא לשכיהל תויושעש תודובע עוציבמ דעומ
 סיופצ רשאכ .שירח וא גג תקיצי ,שיבכ תלילס ןוגכ קזנב

 תופירש יוביכל תוכרעיהה תא רבגתל ןתינ ,ברש יאנת
 חורל תיזחת .שבויו סוחל סישיגרה סילודיג תוקשהלו

 סינקתמו תוממחה תא קזחל סיאלקחל תרשפאמ הקזח

 הארתה לבקמה יאלקח .חורהמ עגפיהל סיושעש סירחא

 לוכי ,ףרוח לש ומוציעב םימשגב תכשוממ הגופה לע
 ,םילודיג תושבייתה עונמל ידכ היקשה תכרעמ סורפל
 .הנקת אלל קזניהל םילולעש

 דחוימב סםישיגר הפועתהו תונפסה ,תיתשביה הרובחתה

 .תויזחת לש דחוימ גוס סיכירצמו ריוואה גזמ יאנתל
 ומרגנש סיעגפנה תובר תרשרשה תונואתב רכזיהל יד

 אל תוארה יאנתשכ ,הפוריא ברעמב לפרע ייתוסחייב

 ןיחבהל וא םהינפלש בכרה תא תוארל סיגהנל ורשפיא

 סורגל ךישממו רבעב סרג לפרע .תימואתפה ותריצעב
 לש יוזיח .תוינוא ןיב תוינלטק תויושגנתה סויכ םג
 ןמז חוורמ ריתוהל ,תונריע ריבגהל יושע הלאכ סיאנת

 לש הארמה ידעומ יונישלו טייש וא העיסנ יביתנ יונישל
 .םיסוטמ

 ימוחתבש ךכל ליבוה דיתעה תא שארמ תוזחל ןוצרה
 .יוזזחב קסועה יעוצקמ ףנע סייק סינווגמו םיבר עדמ

 סדיתע תא תוזחל סיסנמ סיימואלניב םיסחיל םיחמומ
 גנוק גנוהב לשמל ומכ ,תונוש תוצראב סירטשמ לש

 הטילשל תילרביל תיטירב הטילשמ רבעמה רחאלש
 תומסרפתמה תודגונמה תויזחתב ןנובתנ סא יד .תיניס
 .ודבתי ןקלח תוחפלש ,ןיבנש ידכ םירקבל תושדח
 רועיש תא ךירעהל םיצמאמ םישידקמ סיבר םינלכלכ

 תענמנ יתלבה תואדווה יא תורמל ,יופצה היצלפניאה



 אלל ,םסיסנמ סיגולואיג .םהיתויזחתבש
 תוינקלוו תויוצרפתה תוזחל ,החלצה

 הארנ ,הלאל האוושהב .המדא תודיערו

 וניא סא סג ,יגולורואטמה יוזיחהש

 דחא אוה ,קיודמב דימת תמאתמ
 .יויחה יפנעבש סיחלצומה

 ואל - יוזיחה :קיודמ עדמה
 יוטיבכ ריוואה גזמ יוזיח תא סיאורה שי

 .היגולורואטמה עדמ לש גציימהו ירקיעה

 סה ,קיודמ וניא יוזיחהו ,רומאכ ,ליאוה

 ולוכ היגולורואטמה עדמ תא סירידגמ
 ייקיודמ עדמיי גשומהש הארנ .קיודמ אלכ

 עדמש ,הארנ ונבורל .וכרוצ לכ רורב וניא

 תוקיודמ תובושת ןתונה עדמ אוה קיודמ
 .לפטמ אוה ןהב תויעבל

 רקוח יסיסבה היגולורואטמה עדמ
 ןהל אצמל הסנמו תויריפסומטא תועפות
 תוושהל יאדכ ,תאז הניחבמו ,םירבסה
 .הקיסיפה עדמל ותוא

 היעב ןורתפל שגינ יאקיסיפה רשאכ
 .קיודמ ןורתפל עיגהל יושע אוה ,תישעמ

 ההובג קויד תמרב בשחל ,לשמל ,ןתינ

 רבעל תרגושמה תיללח לש הלולסמ תא

 תומשגתהב פוקסלטב תופצלו סידאמ

 תיללחהש סושמ ירשפא רבדה .תיזחתה

 תוחוכהו ,ךוכיחמ יקנה ,ללחב תטיישמ

 לש הכישמה תוחוכ סה וב סיטלושה
 סיבורקה תכלה יבכוכ לשו שמשה
 תוחוכ לש םסתעפשהש סושמו ,ולולסמל
 השק .קיודמ יטמתמ יוטיבל הלק הלא

 ליט לש ולולסמ תא קיודמב בשחל רתוי

 ןתינ אל ןכלו) ביוא תנידמ רבעל רגושמה

 קחרמהש תורמל ,(הרטמב קיודמב עוגפל

 תאש איה ךכל הביסה .רועיש ןיאל ןטק

 הריפסומטאב ליטה ייהלבמיי ונמז בור

 ןווגמב היולת התעפשהש ,ץראה רודכ לש

 .קיודמב סיעודי סניאש סימרוג לש

 ףאו ךבתסת יאקיסיפה לש ותמישמ

 תוזחל הסני םא ,תירשפא יתלבל ךופהת

 תכרדזיא עמ רשונה הלע לש ופועמ תא

 .תיוותס תכלש תעב

 סינותנב שמתשמ יגולורואטמה יוזיחה

 סייונישה תא בשחל ידכ םידודמ

 סינותנ .םימי רפסמ לש חווטב סייופצה

 סניא םסקלחבו סיעודי סניא סקלחב הלא

 יאו ,(ךשמהב בחרוי הז אשונ) םיקיודמ

 תעגופ הווהב בצמה תעידיב תואדווה

 הז בצמ .םיידיתעה סיאנתה בושיחב

 סהב םסייתייעבה סיאנתה תא אטבמ

 עדמ תוהמ תא אלו יוזיחה לעופ
 .היגולורואטמה

 םירועבמ םינמיס
 יולת סוקמ לכב ריוואה גזמש ונל עודי
 .םינכשה סירוזאב סיררושה סיאנתב

 גזמ תוחתפתה תא תוזחל ידכש ןאכמ

 םירוזאב שחרתמה תא תעדל שי ריוואה

 .תרושקת יעצמא בייחמה רבד ,םיכומס
 תופצל היה השק ,הלא לש סרדעהב
 תפוקתב סימישרמ סייעוצקמ סיגשיהל
 יוזיחה רשוכ ,תאז סע דחי .לשמל ,ךיינתה

 לע דיעמ סירחאו איבנה והילא וניגפהש
 ,סנויסינמ .הנובת לש תלטובמ אל הדימ

 סהמ סדאה ינב ודמל ,באוכה סימעפל

 ןכיהמו יוניש לע סירשבמה סינמיסה
 יללכ"י ,אופיא ,וחתיפ סה .עיגמ אוה

 סימידקמ סינמיס סירשוקה ,ייעבצא
 ריוואה גזמב תויוחתפתה סירשבמהו
 אובל הפיצש ,והילא לש ללכה תמגוד

 .םיה ןוויכמ סשגה יננע
 סיימשש עבוקה הז אוה רכומ עבצא ללכ

 ונא סויכ .חור תפוס סירשבמ סימודא
 הרעס .ללכה רוקמ תא ריבסהל סילגוסמ

 בורל אוהש סורב חורה ןוויכ יפ לע הענ

 יצחכ איהש תוריהמבו ,חרזמל ברעממ

 וב בצמב .סורב חורה לש התוריהממ
 תוחורה ,לארשיל ברעממ הרעס תאצמנ

 רבדמב תולעמ הב תורושקה תוקזחה

 סירמתימה ,קבא יננע יבולהו ירצמה

 תוחור .םירטמוליק רפסמ לש הבוגל

 תוריהמב קבאה תא תועיסמ סורה

 ןכלו ,הרעסה תעונת תוריהמ לע הלועה

 יקיקלח תוחכונ .האוב תא סידקמ קבאה

 רבגומ רוזיפל תמרוג הובגה סורב קבאה

 ,סודאה עבצב דחוימב ,שמשה ינרק לש

 ןומדקה יאלקחה .סיימשה תא ייעבוצייה

 סידמועה סיכילהתה סהמ עדי אל

 תא בטיה ריכה ךא ,תועפותה ירוחאמ

 .ומצע רשבמה ןמיסה

 סינגועמ עבצאה יללכש ,הארמ המגודה

 רוזיאה לש תיפרגואיגה תואיצמב בטיה

 ללכב הרושק תואמגודה תחא .ועבקנ וב

 וא שמשה ביבס הנבל הליהש ,רמואה

 אוה ללכה רוקמ .סשג תרשבמ חריה

 ןופצ וא הפוריא ומכ סיגזוממה סירוזאב

 יאוול תעפות איה הליהה .תירבה תוצרא

 .םיימשה ינפ לע םיטשפתמה הצונ יננעל

 לש הרידחב ,בורל ,םירושק הלאכ סיננע

 סחה ריוואה .רק רוזיאל סח ריווא

 וילעמ הלוע ,רקה ריוואה תא ייקחודיי

 ךכ ידכ ךות רצויו תינוסכלא העונתב

 לע .סינוש סיהבגב סיננע לש םיחטשמ

 ,םחה ריוואה ינייפואה סיעוריאה רדס יפ

 הליחת סיעיגמ ,וב תחתפתמש תוננעהו

 תובכשל םירדוח הגרדהבו הובגה סורל

 ליחתמ ךילהתהש ךכ ,תוכומנ רתוי

 תוננעב ךישממו ,ההובג תוננע תעפוהב

 .סשגה עיגמ ןתיאש ,הכומנהו תינוניבה

 עיגמ ,ונרוזא תא דקופה סחה ריוואה

 ןכל לגוסמה שבי ריווא והז .רבדמהמ

 תרשבמ הליהה .דבלב ההובג תוננע רוציל
 םיריית .םשג אל ךא תוממחתה ונלצא

 תויוצמה תוצראמ סישדח סילועו

 אלש שרפל סילולע סיגזוממה סירוזיאב

 יושי ;**

 .הליהה תעפוה תא הכלהכ
 סדא ינבשכש איה רבדה תועמשמ
 םהילעש ןכתיי ,םוקמל סוקממ סיעסונ
 םיאשונ םהש עבצאה יללכ תא ןכדעל
 סוקמב סתוא ומשיי סרטב ,סבילב
 איה ךכל תינוציק המגוד .שדחה סבשומ
 .ףרוחב לארשיב תיברעמ סורדה חורה
 חורכ צראה ןופצב תבשחנ הז ןוויכמ חור
 איה ראה סורדב וליאו ,םשג תרשבמ
 .סשג רדעיהל תוא

 סורד חור .םיה סוקימ איה רבדה תביס
 חל ריווא צראה ןופצל הרידחמ תיברעמ
 סשגל םייוכיסה ןכלו ,םיהמ רשייה
 תבשונה ןוויכ ותואמ חורש דועב ,םיבוט
 שבי ריווא וילא הרידחמ ,בגנה רבעל

 .שולק סשגל יוכיסה זאו ,יניס ןוויכמ

 תיטפוניסה הפמה

 ,ןכ סא ,סוקמ לכב ריוואה גזמ יאנת
 .ויתוביבסבש הלאל קודה ןפואב סירושק

 ריוואה גזמ תוחתפתה תא תוזחל ידכ

 תא ןתינש לככ קיודמב הליחת תעדל שי

 לככ לודג חטשב ריוואה גזמ יאנת

 "תינמז וביי הנומת תלבק סשל .רשפאה

 תונחת לש תשר סיצוחנ ריוואה גזמ לש
 האמב קר .םיריהמ רשק יעצמאו תיפצת

 המרל רשקה יעצמא ועיגה 19-ה

 תיפרגואיג הפמ לע טטרשל הרשפיאש

 הפמ .םסיינמז וב סייגולורואטמ סינותנ

 ."תיטפוניס הפמ" תארקנ וזכ

 םיווקהו .ץחל יווק םה םיפוצרה םיווקה .חורו ץחל תפמ .1 רויא

 ןוילעה רויאב .חורה תסירז יווק םה םיציח םינפוסמ םהילע

 .ינופצה רודכה יצחל םיאתמ רויאה .הסר ןוחחתבו עקש ראותמ

 >> ל שט רש רש"



 םילמה בוליש אוה הלמה רוקמ
 ,"יטפוא"ו ,ינמז וב רמולכ ,ייינורכניסי"*
 סינותנ תוליכמ הלא תופמ .יתוזח רמולכ

 תוחל ,חור ,הרוטרפמט ןוגכ סידודמ

 ןוגכ ,םימילשמ סיטרפו ,ריווא +חלו
 ידומע ,גלש ומכ תועפותו סיננעה רואית

 .'וכו לוח

 וציפקהש תויגולונכטה תומורתה תחא

 אוה המידק יוזיחה תוחתפתה תא

 אלש .ריוואה חל דמ ,רטמורבה תאצמה

 ןיא ,חורהו הרוטרפמטה לש הרקמב ומכ

 צחלב סייונישה תא שוחל ונתלוכיב

 הנווכה ןיא) סוי סו: םילחה ריוואה

 העיסנב סישח ונאש סידחה סייונישל

 ,ררבתמ .(הסיטב וא תיררה ךרדב
 תבישנל סימרוגה סה הלא סייונישש

 ,רוקו סוח ילגל היתובקעבו ,חורה

 רבצנש ןויסינה .יוכו םיננע תורצוויהל

 תוחתפתהל איבה תונורחאה תואמב

 תא תוריבסמה תויעדמה תוירואיתה

 תדוקנ .הריפסומטאה לש המירזה ינבמ

 ,איה וללה תוירואיתב אצומה

 ינש ןיב חלב םישרפה םימייקשכש

 רבעל ייףחדנ" ריוואה ,םינכש תומוקמ

 תוביסמ .רתוי ךומנ חלה וב רוזיאה

 ריוואה ןיא צראה רודכ בוביסב תורושקה

 אלא ,ךומנה חלה רבעל תורישי ענ

 רודכ יצחב הנימי ונוויכמ טעמ הטוס

 .ימורדה יצחב הלאמשו ינופצה אראה

 סירוזא רותיא רשפאמ צחלה תפמב ןויע

 רוזיא .םהיתוביבסמ לדבנ חלה םהב

 הנוכמ ויתוביבסב רשאמ ךומנ ץחלה וב

 הובג ץחלה וב רוזיאו ,"ירטמורב עקש"

 המרי ארקנ ויתוביבסב רשאמ

 ."תירטמורב

 תויברם םורד תוחור :2 רויא

 םינושה ץראה יקלחב ןחונמועמו

 ביבס תוחורהש ,קיסהל רשפא 2 רויאמ

 ךות ןועשה ןוויכ דגנ תוגח עקשה

 תוגח ןה המרבש דועב ,וזכרמל תוסנכתה

 .סידדצל תורדבתה ךות ןועשה ןוויכ סע

 בוביסה תמגמ ימורדה ראה רודכ יצחב

 עקשה לא ריוואה תוסנכתה .הכופה

 הכורכ ותורדבתהו ,הלעמ ותיילעב הכורכ

 ןושלב ,י'תוככומתהיי) הטמ ותעיקשב

 תדדועמ ריוואה תיילע .(םיגולורואטמה

 תענומ ותעיקשו ,םיעקשמו תוננע תריצי

 ביבס חלה עופיש ,תאזמ הרתי .תוננע

 ןכלו ,המרב רשאמ רתוי ףירח עקשה

 רומאהמ .רתוי ההובג םסש תוחורה תמצוע

 עקש יוצמ וב רוזיאבש ,קיסהל ןתינ

 סיעקשמל ,תוננעל תופצל שי ירטמורב

 ,רעוס ריווא גזמל רמולכ ,תוקזח תוחורלו

 תומר תויוצמ סהב סירוזיאבש דועב

 .האנו טקש ריווא גזמל הפצנ ,תוירטמורב

 סויכ תושידקמ תובר תונידמ
 לש הקזחאלו חותיפל םיבר םיבאשמ
 קופייסל רבעמ .םיללכושמ יוזיח יזכרמ
 ,היהי המ הלאשל רשאב ונתונרקס

 תיזחתב בשחתמה ןונכת יושע
 ,םיבאשמב ךוסחל תיגולורואטמ
 שפנב תודיבא וליפאו םיקזנ עונמל

 תויטפוניסה תופמה רחא ימוימוי בקעמ

 ףסונב הלגמו הלאה תוכרעהה תא רשאמ

 םיעקשה רמולכ ,צחלה תוכרעמש

 ןתמצוע תאו ןמוקימ תא תונשמ ,תומרהו

 .סםויל םוימ

 ריוואה גזמו חלה תפמ ןיב רשקהש ןבומ

 הפמה יוזיחש רורב ךא ,רתוי בכרומ

 ריוואה גזמ יוטיחל חתפמה אוה תידיתעה

 ןוגכ ,תויטפוניסה תופמה לולכמ .ומצע

 םיהבגב חורהו צחלה ,הרוטרפמטה תפמ

 .יייטפוניס בצמי" תורידגמ ,םינושה

 ומצעל רידגהשמ ,יאזחה לש ותניחבמ

 םגרתל לגוסמ אוה ,יטפוניסה בצמה תא

 ריוואה גזמ יאנת לש תטרופמ ןושלל ותוא
 .הפמב סילולכה םסירוזיאב

 ירפסמ יוזיח

 ותונמוימ הדקמתה 60-ה תונש דע

 :תולועפ יתשב יאזחה לש תיעוצקמה

 סוגרתו תויוזח תויטפוניס תופמ תריבי

 תונש ךלהמב .ריוואה גזמ ןושלל תופמה
 תרבוג החלצהב סשגתהל לחה 70-ה

 רוסמל :םיבר סינעדמ לש סמולח תכלוהו

 ידיל תויוזחה תופמה תריצי דיקפת תא

 .בשחמה

 ןורתפ ידי לע ךילהתה תא עצבמ בשחמה
 סייונישה תא תובשחמה תואוושמ

 לש סיירפסמה סהיכרעב סייופצה
 הז ךילהת .םייגולורואטמה סינתשמה
 .ייירמונ יוזיחיי וא ייירפסמ יוזיחיי ארקנ

 תנומת אוהש יילדומיי לע השענ בושיחה

 סאתהב הדבועש יפכ ,הריפסומטאה

 בחרמה .בשחמה לש י"תילכשה ותלוכיייל

 צראה רודכ תא ףיקמה יריפסומטאה

 את לכ .הייבוק ייומד םיאתל קלוחמ

 .וסכרמב היוצמה הדוקנ ידי לע גצוימ

 רשפאש יפכ ,ייגירס"" תווהמ תודוקנה

 .3 רויאבש הפמהמ סשרתהל

 רלצומה חטשה .ןוביחה םיה רוזיאב גירס חודוקנ :3 רויא

 לע גצוימוע חטועה אוה הפמה זכרמבש הדוקוה חא ףיקמה

 החוחפה הטיסרביוואה .ה'גולורואטמל אובמ ךוחמ .הד'

 םסהמש םייריפסומטאה סינתשמה יכרע
 ."הלחתה יאנתיי םיארקנ יוזיחה ליחתמ
 הדוקנב חלה לש יוזחה ךרעה בושיח

 לש ירפסמה וכרע תפסוה אוה תמיוסמ
 תאוושמ תועצמאב בשוחש יפכ ,יונישה
 ליאוה .יתלחתהה וכרעל ,יוזיחה
 סוקמ לכב ריוואה גזמ יאנתב סייונישהו
 בושיח לכ ,ותביבסבש סיאנתב סייולת

 .תונכש גירס תודוקנמ סינותנ לולכל בייח

 לככ תיטסילאיר הימדה רוציל ידכ
 ידעצייב יוזיחה תא עצבל שי ,רשפאה
 .תוקד שמחכ לש ךרואב ,סינטק "ןמז

 הממי לש חווטל היוזח הפמ לש הרוציי
 סאתהב ,םיבושיח יפלא תואמ ךירצמ
 ידעצ רפסמלו גירסה תודוקנ רפסמל
 תמלשה דעומש ידכ .סישרדנה ןמזה
 ,תואיצמב ןמזה ףולחי סרטב לוחי יוזיחה
 ןהב ,70-ה תונשל דע ןיתמהל ונילע היה
 .תשרדנה בושיחה תלוכי הגשוה

 "סואב"הו יוזיחה תולבגמ
 ןורתי ןמתסהל לחה 80-ה תונש ךלהמב
 בשחמה ידי לע תויוזחה תופמל רורב

 ,ליבקמב .סיאזח ידיב וזחנש הלא ינפ לע

 ,בושיחה יעצמא לש סתוללכתשה סע



 סיימוי-סוימ יוזיחה חווט ךראתה
 תא ריבגה רבדה .רתויו םימי העבראל
 םינכרצה דצמו עדמה ישנא דצמ תויפיצה
 חווטל קיודמ יוזיחל עיגהל תווקת ררועו

 .המלש הנוע לש וליפא ילואו שדוח לש
 ןוגכ ,יוזיחב םינשנו סירזוח תונולשיכ
 םגדומה הזו רמאמה תישארב רכזנש הז
 סימי השימח לש חווטב טרפב ,3 רויאב
 יעדמה ןוידה תא וררועו ובש ,רתויו

 תא תוזחל ןתינ חווט הזיאל" תולאשב

 קוידל עיגהל ןתינ םאהו ,ריוואה גזמ

 ייזטלחומ

 תיוחת

 לעומב הממה

 םויל יטירבה ינולורואמסה חורישה ידי לע היוזח הפמ :4 רויא

 ריווא גזמ יופצ - תיזחתה חועמועמ .לטופב הפמהו 6

 ץראב םיבר םירוזאב םימשג ודריי לעופבו האנו םימח

 .םיאזחה םיעוט עודמ יפ לע

 לש ןהיתונוכת תא ורקחש סיאקיטמתמ
 תולבגמ תא וחסינ ,יוסיחה תואוושמ
 ןתויה :םימרוג השולשב תוצוענכ יוזיחה

 ותקולח ,תויראניל-יא תואוושמה לש

 אל הרדגהו גירס תודוקנל ךוותה לש

 .הלחתהה יאנת לש תקיודמ

 ןויד בייחמ ןושארה סרוגה רבסה

 ךא ,וב קימענ אל ןכלו טרופמ יטמיתמ
 ירעזמ יונישש ,איה ותועמשמש ןייצנ

 הלחתהה יאנת לש סיירפסמה םיכרעב

 תאצותב גילפמ יונישל ליבוהל לולע
 סיבצמ ינשש ,אוה רבדה שוריפ .יוזיחה

 ,ןיע תיארמל םיהז םיארנה סייטפוניס

 ןפואב ןמזה ךלהמב חתפתהל סילולע
 תא תנייפאמה ,וז הנוכת .הנוש

 תורחא תוכרעמ תניפאמ ,הריפסומטאה

 םייח ילעב לש תויסולכוא ומכ ,עבטב
 .(והובו והות) ייסואכ'' הנוכמו ,םי ימרזו
 יחל ליבקמבש ,ןייצל ןיינעמ

 גזמ תא תוזחל סיבר תונויסינ ושענ
 חתפנ הזכ יוזיח .יייגולנא" ןפואב ריוואה
 יחכונה יטפוניסה בצמה תאוושהב

 בצמה רחבנש רחאל .רבעב ויהש סיבצמל

 יפ לע תיזחתה תעבקנ ,רתויב המודה

 יוזיח .רחבנש הרקמב בצמה תוחתפתה

 סיבצמ ןיאש ללגב סתסה ןמ לשכנ הז

 ,קיודמב סמצע לע סירזוחש סייטפוניס

 בצמה ןיב סיענמנ יתלבה םילדבההו

 סיושע ול המודכ רתכוהש ה ןיבל יחכונה

 רזגנכ ,תוחתפתהה ךלהמב ינושל איבהל

 .סואכה תנוכתמ

 תואוושמהש ,איה ינשה סרוגה תועמשמ

 םסיכילהתה תא תוראתמה

 ,ףיצר ךוות תוראתמ ,םייריפסומטאה

 סיקיקלחה לכש ריווא לש ףצר רמולכ

 תבסה .האזל הז סירושק ותוא סיווהמה

 לש ףסואל תמאתומה הרוצל תואוושמה

 .תוקיודמ אלל ןתוא תכפוה גירס תודוקנ

 אוה יוזיחה תולבגמל ישילשה סרוגה

 גירס תדוקנב ןותנ לכ .סינותנה תוכיא

 יריפסומטאה אתה תא גצייל רומא

 ,התמצועו חורה ןוויכ .התוא ףיקמש
 ,בחרמב רכינ ןפואב םינתשמ ,לשמל

 תא גציימ רחבנש ךרעהש תופצל השקו

 יאנתש ,איה רבדה תועמשמ .אתה לכ

 יתלב ןפואב סכותב םסיליכמ הלחתהה

 ןיערגה אוה הז קויד יא .קויד יא ענמנ

 הלאכ תויועט .יוזיחה תואצותב תויועטל

 דחא ןמז דעצמ ולדגיו וכלי

 יוזיחה תונימאב סוגפל תויושעו,והנשמל

 .םסימי רפסמ לש חווטל

 רשקה יעצמא ועיגה 19-ה האמב קר
 הפמ'' טטרשל הרשפיאש המרל
 בוליש אוה הלמה רוקמ .''תיטפוניס
 ,ינמז וב רמולכ ,''ינורכניס'' םילמה
 יתוזח רמולכ ,''יטפוא''ו

 יוזיחה חונימא
 הריפסומטאה הנחינ הב תויטואכה
 סצעל רשאב תוימיספל איבהל הלולע
 ירויצה יוטיבה תא .יוזיחה תויביטקפא
 םאהיי :לאששכ ץנרול ןתנ הז ששחל
 - .ללוחי ליזרבב רפרפ לש ויפנכ קשמ
 ו יי!?נססקטב ודנרוט
 יעמ יוזיחה לש

 תווטב רקיעב תאטבתמ קוידב העיגפה

 הרתי .הלעמו סימי השימח-העברא לש
 :תוטיש םיחתפמ סיאקיטמיתמה ,תאזמ
 תדימ תא תיתומכ ךירעהל תורשפאמה
 םסאתהב ,תיצחת לכ לש תונימאה יא
 ןתינ .יפרגואיגה רוזיאלו יטפוניסה בצמל

 לככ יכ ,המגודל ,הללכהב רמול
 תתחופ ,הוושמה וקל סיברקתמש
 .יוזיחה לש ותונימא

 ותונמוימ הדקמתה 60-ה תונש דע
 תופמ תריציב יאזחה לש תיעוצקמה
 תופמה סוגרתבו תויוזח תויטפוניס
 70-ה תונש ךלהמב .ריוואה גזמ ןושלל
 :םיבר םינעדמ לש םמולח םשגתהל לחה
 בשחמה ידיל דיקפתה תא רוסמל

 היגולורואטמה עדמ תוחתפתה

 תושונאל ובינה יוזיחה עוצקמ ויתובקעבו

 לבקל ונל רשפאמה ,תלעות ריתע ילכ
 ריוואה גזמ ךלהמ לע ידמל ןימא גשומ

 רפתשה יוזיחה .םסיבורקה סימיב

 ריבסו ,תונורחאה סינשב תיתועמשמ

 סע דחי .רפתשהל דוע ףיסויש חינהל

 הריפסומטאה תונוכתש רוכזל ונילע ,תאז

 תויהל ונל ורשפאי אל בשחמה תולבגמו

 וענמיו יוזיחב תויועט ינפב ירמגל םיניסח

 יחווטל תונימא תויזחתמ תונהיל ונתיאמ

 6 .עובשמ רתוי לש ןמז

 תורוקמ
 ,היגולורואטמל אובמ .(1994) ריאי באויו ויז ךורב

 .החותפה הטיסרבינואה .'ב ךרכ
 בירעמ תאצוה :ביבא לת ,סואכ .(1991) קילג סמייג
 עדמ ,םיאזחה םיעוט עודמ .1989-90 .טרפלא סחנפ
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 עבטה תא םועטלו שוחל .עומשל

 יעבט ךרוצ

 ירטור חנ ריד

 ,שרוחל ,רובה הדשל עבטב רויס 1

 רבדמל ,תונוידל ,םיה ףוחל .

 סדרפל וא לודג ירוביצ ןגל וליפאו

 תוילמרופ אלה תויוליעפה תחא אוה

 םינש הזמ תוצלמומהו תורכומה

 הצוחמ ןהו ךוניחה תכרעמב ןה תובר

 םירויס לש הזמ לפונ אל וכרע .הל

 ,סינואיזומב םייגולונכט-סייעדמ

 תונחתב וא םילעפמב ,תוכורעתב

 תא סיגציימה םירומה וליפא .חוכ

 יקסויוכ תכלכמב עבטל נוחה שאר אוה בחוכה

 ןכיא -רב תטיסרבינואב הינולואזכ הצרמו

 "ויתאצמ הס וארח*

 תוחפ םייהנ ,ילמרופה ביכרמה

 םיפשוחו רויסה ךלהמב י'סירתפוכמי*

 םהלש ירבח-יתרבחה ןפה תא רתוי

 םה .יתוכמס-יתארוהה הז תא תוחפו

 תייווחב סידימלתל סיפתוש סיכפוה

 ,תילמרופה תרגסמה תריבשב ,רויסה

 היווחב ןבומכו תיללכה תוררוואתהב

 לטנ סא רקיעב ,הנוש תידומיל

 סיסונמ סיכירדמ ידיל רבוע הכרדהה

 יוארה ןמ ,רויסב שיש המ לכל ףסונב

 וב ןיא .וב ןיאש המ תא ןייצל םג

 תוקספה סע סירועיש לש ףצר

 ,ידמ רהמ ללכ ךרדב תומייתסמה

 טומע סירומ רדח ןיא ,םילוצלצ ןיא

 ןמ הרתונש רשופ הת סוכ יצחו

 לש קוליס ןיא ,תמדוקה הקספהה

 ןיא ,רקיעבו ,התיכה ןמ דימלת

 ינפלש ברעה סגש ךכ ,תיב ירועיש

 הנהמו יונפ רתוי תצק רויסה סוי

 סידימלתלו סירומל

 תרוצב ,שדחו ןשי ,בר רמוח סייק

 הלעפה יפד ,תורבוח ,סירפס

 עבטב םירויסל סחייתמה ,םהינימל

 םילולסמ לש עפש ראתמהו

 תויוליעפ לש ןווגמ ,םיירשפא

 תורישי תורכיה יכרד ,םינוש םיאליגל

 סע (קחשמ ידי לע לשמל) תופיקעו

 תועפות וא םייח ילעבו םיחמצ ינימ

 ,הטיבנ ,םיערז רוזיפ ןוגכ תונוש עבט

 תדידנ ,ףרוח תוילולש ,תיתנוע החירפ

 רמוחה תיברמ תא .ידכו סירופיצ

 תנגהל הרבחב אוצמל ןתינ בותכה

 ,םייידפרמב ,םירומל תוללכמב ,עבטה

 הדש רפס יתבבו עבט יזכרמב

 .סידחא

 סיחמצ ןיב חותפה עבטב רויסה

 יעצמא יתלב עגמ ךות ,סייח ילעבו



 סייחה הביבסה יביכרמ סע

 ,שמש ,םיעלס ,עקרק) סיממודהו

 וניא (תיתביבס הרוטרפמט ,םימ ,חור

 הבוחכ סידימלתה ידי לע שפתנ

 םהיתויטנ תא דגונ וניאו תרתוימ

 שי הזה סוטנמומה תא .תויעבטה

 רתויו רתוי השענו ךלוהש סלועב לצנל

 סירעהו ריימק לכל הייסולכואב ףופצ
 יכרכל וזל וז תורבחתמ ולש תולודגה

 סינוגרא םיקבאנ ידכב אל .קנע

 תוקורי תואיר לש הרימש לע סינוש

 ,םיה סוהיז דגנ ,םיינוריע סירוזאב

 תורעי תתירכ דגנ ,םילחנהו סיפוחה

 תורחא תורוצב עבטה לש סרה דגנ וא

 .(דועו תולערה ,תופירש ,דייצ)

 םיחמצ ןיב חותפה עבטב רויסה
 יעצמא יתלב עגמ ךות ,םייח ילעבו
 םייחה הביבסה יביכרמ םע
 ידי לע שפתנ וניא ,םיממודהו

 וניאו תרתוימ הבוחכ םידימלתה

 תויעבטה םהיתויטנ תא דגונ

 היווחל קר אל סרות עבטב רויסה
 לע סג הנוע אלא ,תישגר-תידומיל

 סילבמ ונלוכ .ונלש סייעבט סיכרצ

 יריתע סינבמב ונימי בור תא
 תועש סילבמ סידליהו ,היגולונכט

 בשחמהו היזיוולטה יכסמ לומ תובר
 .(תילאוטריו תואיצמ םהל קפסמה)

 הלוכ איהש תיתוכאלמ הביבס יהוז

 .ערלו בוטל ,םדאה ידי השעמ

 סיחותפה רבה יבחרמש ,קפס ןיא
 ליבקמבשו ,םימצמטצמו סיכלוה

 םיקראפו סינג רתוי םיננכתמ
 תויח ינג רתוי םימיקמו םיירוביצ
 םיסינכמה הלאכ שי .יח תוניפ וא

 תוינדאב סהיתב ךות לא עבטה תא

 לש לודיג תועצמאב וא םיחמצ לש

 רקח ךלהמב ,הנורחאל .דמחמ תויח

 ןג לש ויוליג לע חווד ,ישונאה סונגה

 ךא ,תונקתפרהה רצי לע יארחאה

 וקופיס לע אובי הז רצי םא בר קפס

 .היזיוולטה תסרוכ לע הבישיב

 סא סינוש סירקוח ןיב חוכיווה

 ילעבל םידלי לש הרורבה הכישמה

 ןיידע תשכרנ וא תדלומ איה סייח

 ךלוה ,תמאה הלגתתש דע .ךישממ

 לע דיעמה ,בר ןויסינ רבטצמו
 דמחמ תויח לש הברה המורתה

 ןפוטילש ,(םישישקל םג) םידליל
 ךויח תוררועמ ןהיכרצל הגאדהו

 ,תוקעומ תוררחשמ ,תונדעמ ,החמשו

 תריציל תועייסמ ,תויסרגאו סידחפ
 רורב .דועו תוחיתפל ,סוקישל ,רשק

 ונרבעש תורמל יכ ,ןכ סא ,וילאמ

 סדאהו תורעמה ינכוש בלש תא ןמזמ

 ןיידע אוה עבטה ,טקלמה-דייצה

 לעב לש תיעבטהו תינושארה ותביבס

 .סדא יורקה הז ןובנ סייח

 ונילע ,עבטב רויסל סיאצוי ונאשכ

 לש תיעבטה הביבסה יהוז יכ ,רוכזל

 יכו ,םייחה סירוציה לכ לשו סדאה

 תובלושמ עבטב םסייחה תוכרעמ לכ

 תא ךכל ףיסונ .וזב וז תויולתו וזב וז

 שיש הכישמה תא ,תונקתפרהה רצי

 תא ,םייח ילעבל תודלימ ונל

 םידלי לש תיעבטה תונרקסה

 ,םסייוריגב הרישע ,השדח הביבסב

 תויופצ יתלבה תועתפהה עפש תא

 תוליעפה תא ,(ייייתאצמ המ וארתיי)
 סימיענה הדשה תוחיר תאו תינפוגה

 וליפאו תיחרזמ הפכר ,סיקרנ)

 סימיענ תוחפה תוחירה תאו (סינויבס

 תא ,(שיאבמ ןנחצ ,ביבא לת סוש)

 תוריפ לש קותמה יחופתה סמעט

 לש סתוצמצמח תא ,(סימוד) ףזישה

 אלפנה סמעט תאו סיציצמחה ילועבג

 לבקנו - םיריעצ תויצרח ילועבג לש

 ידומילהו יתייווחה לולכמה תא

 ךותב .עבטב רויסה ונל ןמזמש

 בצה תא םסג ןייצנ הזה ללולכמה

 ךות לא סנכתהו סואתפ הלגתהש

 םסילולבשה תא ,דחפמ ונוירש

 תופכ לע םילחוז סהו וררועתהש

 ,סילמנה רוט תא ,םידליה לש םהידי

 תאו סירובדה תא ,תוישופיחה תא

 תולגוח לש הקהל וא סירפרפה

 םייפנכ קשמב ריוואל תממורתמה

 .ינלוקו ריהמ

 ודיוצ ןהבש תולדגמה תא חכשנ לבו
 לוחה יריגרג תא תוכפוהה ,םידימלתה

 סיעיתפמ םיבבש לש ףסואל

 תויצרחה תחרפת תאו ,סהיתורוצב

 םיירוניצ ,םיריעז םיחרפ לש סיל

 לדבהה לע ונדמלש רחאלו .הפ ירועפו

 תורחתל רובענ ,תחרפתל חרפה ןיב

 סהיתומשבש סיחמב לש יוהיז

 סייח ילעב לש תומש סירתתסמ

 רוקמ ,רפה ןושל ,לותח ינרופיצ)

 םיריש לש תורחתב וא (הדיסחה

 וא םיחמצה תומש סירתתסמ סהב

 ,שורב) רויסב ונשגפש סייח ילעב

 רתוונ אל .(לובלוב ,בצ ,בצח ,תפקר

 םילשמהו תודגאה ירופיס לע םג

 הדגאה תא אצמנ אל םאו ,םיברה

 המלש למג לע וא יטיאה לולבשה לע

 תא ליעפהל רשפא דימת ,הנושמה

 !איצמהלו ןוימדה

 רופיס שי לולבועה ירוחאמ

 תונושה תונילפיצסידה לש בוליש

 הלק המישמ אוה עבטה רויסב

 סיחמצ רחא תוצובקב שפחנ .הנהמו

 תחא לכב םסיליחתמ סהיתומשש

 ,םידלי אליי) יב-יאה תויתואמ

 סתא םאו ,'ת תואב בתכנ סומרותה

 תא ושפח יט תואה סע סיעוקת

 לע תספטמה תימוקטה וא חפטה

 ילעבו םסיחמב וא (ייהכומסה רדגה

 ,דקש ,דטא) ךיינתב סירכזנה סייח

 בלשנו (הלמנ ,הנוי ,ברוע ,הרועש ,ןפג

 שפחנו הקיטמיתמהו הסדנהה תא

 םסיחמצ וא תונוש תויסדנה תורוצ

 יא וא יגוז רפסמ ילעב סהיחרפש

 .תרתוכ ילע לש יגוז

 יפד ידי לע רויסב םידימלת תלעפה

 -תוידומיל תומישמ וא הדובע

 ,רקיעבו ,םיטוהר ,םיפי) תויתרבח

 הטילש תרשפאמ (!סיממעשמ אל

 ישפוחה טוטישה ןמזב סהילע יהשלכ

 יאשונ ריצ ביבס תויוליעפה זוכירו

 יופצ יתלבה לש בוליש ךות ,רדגומ

 סאתהב ןנכותמה לש שומימ סע

 יאליגלו הנשה תונועל ,רויסה סוקמל

 .םידימלתה

 הברה המורתה לע דיעמ בר ןויסינ
 ןפוטילש ,םידליל דמחמ תויח לש
 ,ךויח תוררועמ ןהיכרצל הגאדהו
 ,תוקעומ תוררחשמ ,תונדעמ
 תועייסמ ,תויסרגאו םידחפ
 תוחיתפלו סוקישל ,רשק תריציל

 לכ ,עדיהו היגולונכטה ריתע ונמלועב

 קזחיו עבטה לא האיצי סג דדועיש ימ

 ויטביה סע תורכיהה תאו רשקה תא

 תועדומה תא וריבגי יאדוובש ,סינושה

 6 .ךרובי - ותובישחלו ויפויל
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 תינרדומה הרבחב היגולונכטו עדמ ןיב ןילמוגה ירשק לע

 הנפוא קר אל הז סוג
 לבוצ שוש

8 
4 

 ל
1 

 ןצ



 הארמה סני'ג/'" הארוהה תדיח ₪

 ףטוש ןפואב תגצומ '"ו!הדה = [[
 יעדמב סירומ תומלתשהל זכרמב

 המגודכ ימולש היגולונכטהו עבטה

 תינכות חורב ימוחתניב אשונ דומילל

 תינכותה תא .השדחה סידומילה

 תדעו חוד לש הצלמהה חורב ונתחתיפ

 עדמה ידומיל תא בלשל יררה

 תא ףקשיש ,דחא עוצקמל היגולונכטהו

 עדמה ןיבש תועפשההו סירשקה

 איה .תינרדומ הרבחב היגולונכטהו

 תיבב היגולונכטו עדמ ירועישל המיאתמ

 םסייניבה תוביטחב ,ידוסיה רפסה

 תורגסמב הדימללו תונוילעה תוביטחבו

 .תונוש הרשעה

 הארוהה ףצר
 .סנייגה דב לע תיפצתב חתפנ אשונה

 ,הנתוכ יטוחב ברעו יתש גראנ סנייגה

 .(זולולצ) תיאת תולוקלוממ תבכרומה

 סירבוע יתשה יטוח ;סינבל ברעה יטוח

 עבצ תסימתב הליבט ידי לע דוביע
 סילבוט אבה בלשב .סנייגה עבצ - וגידניא

 ,ןלימע תסימתב סיעובצה סיטוחה תא
 יתש גראנ דבה .הגיראל סינכומ סה זאו

 סילוחכ סינוסכלא סילבקתמו ברעו

 .סינבלו

 רשפא סנייגה לש יוהדה הארמה תא

 :םינפוא ינשב גישהל

 .םיילקיסיפו םיימיכ סיעצמאב .1

 רמוחב לשבתמ רמוחה ןושאר בלשב

 תולוקילומ תא רבושה ,קזח ןצמחמ

 .םימב םיסמנה סינטק םיעטקמל ןלימעה

 דבה , 5וסח6 ש85 הנוכמה אבה בלשב

 ינבא תוחכונב ,הסיבכ תונוכמב סבוכמ

 .ץטחווס6 - גופס

 .םייגולונכטויב םיעצמאב .2

 תסימתב לשבתמ דבה ןושאר בלשב

 תולוקילומ תא קרפמה סיזנא - זלימע

 הרוצב לשבתמ דבה ינש בלשב .ןלימעה

 קרפמה סיזנא - זלולצ תסימתב תרקובמ

 עבצל רשפאמהו הזולולצה תא

 .ררחתשהל

 תוליעפב הוולמ ייסנייגיי הארוהה תדיחי

 ,יתיילשעת רקחמ-ינימ ןיעכ איהש ,הדבעמ

 תודידמ) הדובע תויונמוימ דומיל בלשמה

 שומיש ,תוסימת תנכה ,הרוטרפמטו ןמז

 תוקידבה עוציב .(דועו סירוטקידניאב

 היישעל תועדומ ךות השענ הדבעמב

 םילוקיש סע תורכיהו הדשב תישממה

 .סנייגה תוישעת לש םיילכלכו סייגולוקא

 הבחרהל חתונויער
 סיסבכ סנייגה אשונב שמתשהל ןתינ

 וא ,וב תודקמתמה תונוש רקח תודובעל

 וכרמב םירומ תכירדפו םיסרוק חזכר איה תבחוכה

 יםולש .הינולונכטהו עבטה יעדמב םירומ חויוסלחועהכ

 .םיקתרמ תועסמל ונממ תאצל ןיפוליחל
 הגירא תוטיש .תיגולונכט תוחתפתה .1
 םסיאצממו הווהבו רבעב תונוש

 סג רשפא .הגיראה סוחתב סייגולואיכרא
 ,הריזש ,הייווט ןוגכ םיגשומב דקמתהל
 .דועו ברעו יתש ,הגירס

 תא סנייגה שבכ דציכ .קווישה רקח 2

 ןתינ .םסלועב רתויב ץופנה סנכמכ ומוקמ
 ,קוויש לש ,הנפוא לש תולאשל רשקל

 .דועו תוימדת בוציע ,םוסרפ
 תויגולוקאו תויתרבח תוכלשה 3

 תודשב הרוחשה תודבעב לחה .תונוש
 יתיישעתה סוהיזל דעו רבעב הנתוכה

 .תיברעמה עפשה תרבח לש

 הוולמ /'סני'ג" הארוהה תדיחי

 ןיעב איהש ,הדבעמ תוליעפב
 בלשמה ,יתיישעת רקחמ - ינימ

 ,הדובע תויונמוימ דומיל
 הדשב תישממה היישעל תועדומ ךות
 סייגולוקא םילוקיש סע תורכיהו

 סני'גה תוישעת לש םיילכלכו

 סייניבה תביטחב .םייעדמ סיגשומ 4

 סירמילופ תארוהב הז אשונ בלשל רשפא

 הנבמ ומכ סייעדמ סיגשומב לפטלו

 ,תויאמצע תורשרש ,יפרומא ,ישיבג

 ,יטסלפומרת ,יטסלא רמוח ,תובלוצמ

 סירמילופ לש היגולונכטבו .יטטסומרת

 .(השיבכ ,לוגרע ,לוחיש ומכ סיגשומ)

 סייטתניס סיביס .םיביסה אשונ 5

 ןליפורפילופ יביסמ גירא ןוגכ סינוש

 םיימעפ דח סילותיח ,סירכסו סישיבכל

 .תיללח ןפוד תיינבל סיביסו

 חימצה סנייגה אשונ .תוטודקנא .6

 ךושמל ידכ ןהב שיש ,תובר תוטודקנא

 תויוחתפתה לע דמללו םידימלתה תא

 דומילה תכרעב וטקול ןהמ המכ .תויעדמ

 .שומיש ןהב תושעל ןתינו

 םירויסל חועצה

 רוצייל לעפמל ,הטפנמל ,הנתוכ הדשל

 םיביס תריציל לעפמל ,םירמילופ

 .הייווטמל ,םייטתניס

 םיטרסל תוצלמה

 .לארשיב הנתוכה תצעומ ,קיטסלפ יקזנ

 ,הימיכה סלוע - םירמילופה ןדיע
 .החותפה הטיסרבינואה

 הטיסרבינואה ,הימיכה סלוע - עבצ

 6 .החותפה

 :חורוקמ
 יא ךרכ תעדל ."םייעבט םיביס" .(1970) הליש סירמ
 .3-6 .5 ןויליג
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 .היגולונצמו ןז ןורוניב
7 
 יחצנה -.ןמורה תוהמ תא תוינרדומה

 ש הנתוכה

 קוחכ
 || (ןבל \,-"3הז

 ינירוטניסס
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 יאה יצח ינמק האנ

 יריסורקא



 |ש א [ ו | | התרטמש ידוסיה רפסה"תיב ידימלתל םידומילה תינבת
 תיגולוט הרבחב עדמ - ו עדמב תויונמוימו םיגשומ תונקהל

 ומפפ] | = ורב תויהל וצפו 5 אִרַב תויהל =: ו 7

 / | - ךוניחל רפסה-תיב

 | ביבא-לת תטיסרבינוא בש ּ

 5 דל הקל ודה ,
| 

 | = אלמתמו ךלוה םלוע

 , : : - וזה תותכ
 | אירב תויהל אירב תויהל

 א תותכ ב תותכ
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 *! םורצומה לש ן 2 4 ₪ כ | וכו קלוש דוק ₪
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 | ךוניחל זכרמה | - |
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 רואה לא טבמ םירצומה ליבשב םרזה םע ץומח-קותמה ץורעה
 וזה תותכ וזה תותכ דזג תותכ ד-ג תותכ

| 

 הנשה תונוע - עבטה ןמ תונתמ שמשה תובקעב שמשה תובקעב
 ב"א תותכ וזה תותכ םוקיה רקחל תויגולונכט םוקיב לדוג ירדס תרכהל עסמ

 | 5! כרחרלעב ץג שיח -- .7

 !רעוב הז = תעה לכ טלוק םימה קראפ
 הגטסז דיג תותכ בזא תותכ דזג תותכ

 ת ן מ 3 / 1 ₪ רב-חמב גמכ 0 דוביעל ךלוה עדימ

 "תומר" תאצוה
 32 ןונבל םייח 'חר

 ן 61392 ביבא לת

 03-6426465 :לט

 03-6429865 :סקפ



 .?םהלוע הארוהה וא היגולונכטה .םיעדמה םוחתב תולאש םכל שי |

 תקיודמהו האלמה הבוועתה חא קפסל גאדנ ונאו ,ונילא וופ = =

 .עדי הברה ךכ לכ שי םלוע 1
 תוחנהל םיכירצ םילוקיש וליא 1
 בושח תמאב המ תעדל ידכ יתוא
 !דמלל
 עדיה יגוס עפשו סלועב עדיה תומכ
 שפחל דיחיה לע דואמ סישקמ סלועב

 .ןיינועמ אוה ובש רמוחה תא אוצמלו
 תוצצופתהי"" סשב הנוכמ הזה בצמה
 תא ."עדימה

 . אשונה והמ רידגהל בושח הליחת

 .ונא ובש גשומה וא היעבה ,קיודמה
 תורידגמש סילמה ןהמ ,םיניינועמ

 תעדה סוחת והמ ,ותוא

 ,היעבה תאצמנ ובש (הנילפיצסידה)

 ךרד רוציק .שופיחה ךרדל תאצל ואו

 החמומ לש היחנה ידי לע תושעל ןתינ
 שפחל תכלל רשפא .סוחתב

 ירגאמב רזעיהל ,הידפולוקיצנאב

 טנרטניאל תונפל וא םיבשחוממ עדימ

 לבא ,בשחוממ שופיח עונמב רזעיהלו

 בושחל לכוי אל ללכושמ עונמ סוש

 התוא היעבה תא רידגהלו ונליבשב

 .סירקוח ונא

 א"ת תמיסרבינוא ךועיחל רפס חיב ועאד .ןח דוד 'פורפ

 יתבב סויכ הצופנ רקחה תשיג
 ךרדכ םיבר תועוצקמב רפסה
 יהמ .הדימלו הארוהל תירקיע
 םורגל רשפא דציכו ,רקח תלאש

 !רקח תולאש לואשל םידליל

 ךילהת דקומ איה רקח תלאש
 הלאשה וז .תיאמצעה הדימלה

 תנווכמה ,רקחמה ךילהתב תטלושה
 תא תעבוקהו ותוא תטוונמהו
 השיג לש טבמה תדוקנמ .ויכלהמ
 ,התיכב הדימלה ןוגראל תיתרוסמ
 דעי איה רקח תלאשש ,רמול רשפא
 האוושהב הז דעי לש וכרע .ידומיל
 .ןומט רתוי םייתרוסמ דומיל ידעיל
 הדימלה ,תישאר .סםינויפא המכב

 ,רתוי תיטנתוא רקחמ תלאש תובקעב
 המוד הב הכורכה תוליעפה יכ

 - | תשחרתמַה"תּידְגְמְיְלה ףוליעפל

 ישנא ידי לע תואיצמה סלועב
 לע ונלש הרקמב ,יטנבלרה ה עוצקמה

 םיקסועה היישעתז

 תוליעפהש יוכיס שי ,תינש .רקחמב

 תויוליעפמ רתוי תניינעמ היהת

 שי דמוללש ,החנהב תאז ,תויתרוסמ

 .רקחמה תלאש לש התעיבקב קלח
 יבסש תידומילה תוליעפה ,תישילש

 , תדקוממ ,ןבומכ ,היהת רקח תלו
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 .התויתילכת תוכזב רתוי
 בושח המכ דע ןיבהל לק ןאכמ

 .רקחמה תלאש לש התוכיאב קדקדל

 תלאש לש התוכיא תא רקבנ דציכ

 היהת רקחמה תלאש ז?רקחמה

 יאנתה .סימיוסמ סיאנתב תיתוכיא

 .דמולל תויתועמשמ היהי ןושארה

 הלאש תויהל רקחמה תלאשל לא
 הקוחרה הלאש וא אדירג תינכט

 ,תורחא סילמב .דמולה לש ומלועמ

 ייטוחיי ןיעמ שמשל תבייח הלאשה

 סלועל סצמוצמה ומלוע ןיב ךושמה
 :תרקחנה העפותה לש בחרה

 עדי לש ומויק אוה ינשה יאנתה
 .רקחה אשונל יטנבלרו יתוכיא ,םדוק

 לש ומויק תא אדוול סיכרדה תחא

 תריצי ךילהל סידקהל איה הזכ עדי

 רוזחש לש ,האלעה לש ךילה הלאשה

 ,םדוק עדי לש יתינבת ןוגרא לשו

 "ןגוע אשונייב דמולה לש ,יומס

 רבכ רכומה אשונב רמולכ ,והשלכ

 דב .רקחמה אשונל בורקהו דמולל

 עדיה והמ ררבל שי ,הז ךילה םע דבב

 ןויע תלאש תריציל ינויחה ,םדוקה

 .ומילשהלו ,דמולל רסחש ,תיתועמשמ

 תלאש .תובכרומ אוה ישילשה יאנתה

 תוחפל תבכרומ תויהל תבייח רקחמה

 .תרקחנה העפותה לש םיביכרמ ינשמ

 תוסיפל תורתוחה ,תוינטשפ תולאש

 וחלצי אל תודידבו תוינכט עדימ

 .ןיינעו תועמשמ לעב רקחמל

 תלאש .דוקימ אוה יעיברה יאנתה

 תדקוממ תויהל הכירצ רקחמה

 לש םייפיצפסו סירדגומ םיביכרמב

 תלאשל עיגהל ידכ .תרקחנה העפותה

 תלעפהב ךרוצ שי תדקוממ רקחמ

 חוסינב תואדו יא תתחפה לש ךילה

 ייהמוגרתייב רמולכ ,רקחמה תלאש

 סלוע תקבוחו תינללוכ הלאש לש

 תסחייתמה ,תדקוממ הלאשל
 םלוע ךותב תויפיצפס תועפותל

 תועצמאב עצבתמ הז ךילה .אשונה

 בחרמב יירקחמה תבותכי' רוריב

 לש קדקודמה חוסינב ונייהד ,עדיה

 יבחרמייל היתוקיז לשו הלאשה

 .הרוריבל םייטנבלרה ,םינושה ייעדיה

 תואמגודלו רתוי תטרופמ תוסחי*תהל

 סיקרפ ואר ,ןאכ ואבוהש תוצלמהל
 ןויע ירושיכ :רבד תעדל ירפסב 2

 .(1996 ,הדסמ) הריקחו

 םידליל םורגל דציכ הלאשל ךש(ב
 ,איה יתבושת ז!רקח תולאש לואשל

 ?הדוקנהיי תא דלי לכל תולגל ךירצש

 בושל סא .לודגה אשונה לולכמב ולש

 <. שש יתשמתשהש ,ייטוחייה תרופאטמל
 ףושחל הרומה לעש ירה ,סדוק הב
 דמולה לש תוניינעתהה ימוחת תא ןה

 ייחל סירושקה סיאשונה תא ןהו
 תוניינעתה סוחת לכ .ולש סוימויה
 ,"טוח הצקיי ןיעמ אוה הזכ אשונ וא
 יידושמליי ליכשהל הכירצ הרומהש
 חיננ .רקחמה אשונ לא דמולה ןמ
 4 אוה יליע תא ןיינעמה אשונהש

 .טוחה הצק והז .תוינוכמ יצורימ
 ךושמל ךרד אוצמל הרומה לע התע
 אשונ לא יליעמ ייאצויהיי טוחה תא
 ,התע חיננ .וילא ייורשוקיילו רקחמה

 ."הנידמה תונש 50י' אוה אשונהש
 יצורימ ןיבל וניב רשקל רשפא דציכ

 יטביה תא ררבל ךירצ !תוינוכמ
 תוארלו יליע תא ןיינעמה אשונה
 .יתתיכהאשונל סירשקנ סה דציכ
 לש םייִרשפא סיטביה ,המגודל

 ,תוינוכמ יצורימיי :סה אשונה

 ,"עונישהו תוינוכמה תיישעתיי
 ,"תוינעוצקמ תויורחתה תוברתיי

 היגולונכטיי ,ייינעוצקמ טרופסי'
 רושקל אלא רתונ אל התע .ייטרופסו

 תריחב יפ לע ,הלאה םיאשונהמ דחא

 הרקמב :רקחמה אשונ לא ,דמולה
 תוחתפתהי-היהי רושיקה ונלש

 תונשמ לארשיב תוינוכמה תיישעת
 תוינוכמה תיישעתיי ,יידליאו 50-ה

 ,ייילארשיה קשמלו אבצל המורתו

 תואלקחב עוניש תויגולונכטיי

 תוברתיי ,יילארשיב היישעתבו

 =יטרופס יפנעב תיעוצקמה תורחתה

 ,"ךליאו 70-ה תונשמ לארשיב סינוש
 ינעוצקמה טרופסה תוחתפתהיי

 ,"תונורחאה סינשה רשעב לארשיב

 לש תוחנה ודמעמל תוביסהי"' ,ןבומכו

 לארשיב תוינוכמה יצורימ טרופס

 2 ."תורחא תוצראל האוושהב

 .(ללה) הדיםל חויונמוימל זכרםה ועאה ,נירש יסינ ריד

 *א.  םיצוביקה רוימס תללבמ
, 0 
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 .היגולונכטו עדמ תארוהב םיקסועה חע יבתכ חורשע םלועב

 ,םירבדה םתוא תא םישוע דציכ םהב דומלל ןחינ .ןוכיתה דעו םידליה ןגמ

 םיסונמ הארוה ישנא לש תובוט חוצעב רזעיהלו .חרחא לבא

 םלועב תע יבתכ

 ןדרוא םעונ

 ארקנה תנב
 5066066 לש 'ל7 רבמטפס ןויליגב

 סירומ ידי-לע בתכנש תע בתכ ,6

 ,תירבה תוצראב םירומ ליבשבו

 סילוסימ ןיריתק 'פורפ השיגמ

 תוליעומ תויגטרטסא (א1180105)

 סניינעש םיטסקט סע תודדומתהל

 תנמ לעיי .רפסה תיב ידימלתל עדמ

 ירפסמ סומיסקמה תא איצוהל

 איה ,ייסיעדמב סהלש דומילה

 ךיא ןיבהל סידימלתה לע" ,תבתוכ

 סיגשומה ךיאו ,םינפב ןגרואמ עדימה

 ."הזל הז םיסחייתמ סיגצומה

 תועייסמה תוקינכט יתש םכינפל

 .התיכב הדובעל

 תדקמתמ הריקסה תקינכט

 רפסב קרפ לש םיינוציחה םינייפאמב

 תורתוכ תת ,ולש תרתוכה ומכ ,דומיל

 תללוכ הריקסה .םייפרג םיביכרמו

 .םידעצ השיש

 הנכה - 1 דעצ

 םסידימלתה סע דחי ארוק הרומה

 סיכרוע סה דחיו ,תרתוכה תא

 אצמיהל יושעש המ יבגל תויזחת

 תא ןווכמ הרומה .טסקטב

 םירושק םיאשונ יבגל םידימלתה

 ועייסישו ,םהילע ודמל רבכ םהש

 יביטאיצוסאה בחרמל סנכיהל םהל

 .טסקטה לש

 תורתוכ תת - 2 דעצ

 תורתוכה תתב תודקמתה ידי לע

 יבגל זמר לבקמ דימלתה ,ןחותינו

 קלח לכ לש תיאשונה תרגסמה

 ןיעמ ושמשיש ,תופסונ תולאש הלעמו
 ."האירק תורטמיי

 ילאוזיו רמוח - 3 דעצ

 םירזעה תא תרתאמ התיכה

 ,םיפרג ,תופמ ומכ ,םיילאוזיווה

 .סתוא תחתנמו תונומתו סימישרת

 ריבסהל ,בורל ,םירומא הלא םירזע

 .בותכה עדימה תא

 המדקה וא תחתופ הקספ - 4 דעצ

 םירשק רוציל איה הרטמה וישכע

 וא חיתפב גצומה עדימה ןיב

 סידעצב ולעש סיגשומ ןיבל המדקהב

 דוקימ סג קפסל לוכי הרומה .1

 קרפה תורטמ רוריב ידי לע ףסונ

 .המדקהב תולוע ןהש יפכ ,ולוכ

 םוכיס וא תמכסמ הקספ - 5 דעצ

 תא וא תמכסמה הקספה תאירק

 ןוידו טסקטה ףוסב עיפומה סוכיסה

 טסקטב עיפוהש בושחה עדימב

 יזכרמ ןויער - 6 דעצ

 ןויערה והמ המכסהל סיעיגמש רחאל

 סושרל רשפא ,טסקטה לש יזכרמה

 עייסיש תנמ לע ,לודגב חולה לע ותוא

 לש תפטושה האירקה תא דקמל

 קרפה לש הריקסה רחאל .טסקטה

 .הלמ-הלמ האירקל רובעל ןתינ

 התע היהת ,םוקמ לכמ ,האירקה

 תדיוצמו תדקוממ רתוי הברה

 .טסקטה תנבהב ועייסיש תוירוגיטקב

 יכרריהה םוכיסה תקינכט

 םידימלתל תרזוע האבה היגטרטסאה

 הנבמ טוטרש ךרד טסקטה תא ןיבהל

 הקינכט .םימוכיס תביתכו טסקטה

 .םידעצ השימחמ תבכרומ וז

 ראתמ דלש - 1 דעצ

 חותיפב םידימלתה תא ךירדמ הרומה

 םיקלחל םיאתמש ראתמ דלש

 .טסקטה לש םיקלח תתלו סייצכרמה

 םיקלחה ןיב םיחוור לע רומשל שי

 סוקמ היהיש תנמ לע סינושה

 .םושירל

 םוכיס - 3-ו 2 םידעצ

 םימילשמ הלא םידעצ ינשב

 ,יכרריהה סוכיסה תא םידימלתה

 דעצב חתופש דלשב שומיש ךות

 קלחה תת תא סיארוק סה .ןושארה

 םילמב ולש סוכיס סימשור ,ןושארה

 סכסמה טפשמ םימשור זאו ,םהלש

 ינמיה דצב .קלח ותוא לש ואשונ תא

 תולמ סושרל םהילע סוכיס לכ לש

 סנורכיז תא ןנערל ורזעיש ,חתפמ

 רחואמ בלשב האירקה תא ןווכלו

 ראש סע םג תושעל שי ךכ .רתוי

 .טסקטה יקלח

 הריקס - 4 דעצ

 סימוכיסה תא סירקוס סידימלתה

 תונויערב תודקמתה ךות ,םייכרריהה

 .טסקטב ועיפוהש סיבושחה

 בושמ - 5 דעצ

 תא הז סע הז םיקלוח םידימלתה

 תא םכסמ דחאהש ןמזב .ודמלש המ

 שמתשמ ינשה ,הפ לעב רמוחה לכ

 בושמ תתל תנמ לע יכרריהה סוכיסב

 .ורבחל

 תיסיסב הקיסיפו םיכרד תונואת

 יו6 1וע8ו66 לש '97 רבמטפס ןןויליגב

 ןמדלפ דרנרב רפסמ 1636100"

 הימונורטסאו הקיסיפל הקלחמהמ

 סיאול-טנייס-ירוזימ תטיסרבינואב

 ותועצמאבש ,קתרמ ישיא הרקמ לע

 רועישל תישונא הידגרט ךפה

 ,ותוא ונימזה הנורחאל .הקיסיפב

 תנואת חתנלו דיעהל ,וייחב הנושארל

 הרקמה .החמומ דע רותב םיכרד

 יגוגדפ ילככ סויכ וידיב שמשמ הזה

 הקיסיפב תונורקע םיגדהל תנמ לע
 היצאוטיסב שומיש ךות תיסיסב

 .םייחהמ החוקלה

 ,תונומת יתש ללכ ול ןתינש עדימה

 חותינ ,ךוכיחה לש תיטניק הדידמ

 לש חותינו ,םימלבה לע הציחלה לש

 עדימ תרזעב .יראנילה ענתה רומיש

 םיטירסת ינש טטרשל חילצמ אוה הז

 םיצוליאב בשחתהב ,םיירשפא

 ,הז הרקמב .הרקמה לש סיילקיסיפה

 הב הנואתל תמליא תודע לש חותינ

 םג שמשל לוכי סדא ינב ינש וגרהנ

 ₪ .םיכרדה תונואתב המחלמה תא



 תבקוע תיכוניחה היזיוולטה לש "תולודגה תוילגתה תובקעב ימיד" הרדסה

 למשעחה תרונ ומכ .תישונאה הירוטסיהב תובושהחו חונוט תואצמה רחא

 ןוסידא לש םיטבלה

 "ץיבקודרומ הביבא

 תורוקממ דחא איה היזיוולט

 לשו ונלש םייזכרמה עדימה

 םסילוכי ,םירומכ ,ונחנא .םידימלתה

 תוינכות ןתואל םידימלתה תא ןווכל
 ימידיי .הדימל יכרוצ תרשל תולוכיש

 איה "תולודגה תוילגתה תובקעב

 ,ירבע בוביד סע ,תריוצמ הרדס
 ,היפרגואיגב ,הימונורטסאב תקסועה

 ,הקיסיפב ,הימיכב ,היגולואיגב
 הרוצב הירוטסיהבו הפועתב ,האופרב

 ,םסיטרסהמ דחא לכ .תרדבמו תיכוניח

 תודלותב הבושח תילגתל שדקומ

 ,ףרגלטה ,למשחה תרונ ומכ תושונאה

 ,רוטיקה עונמ ,ןופלטה ,ןועשה

 .סופדה וא ןוסיחה

 ,םיקו סכלא םינרקסה סידליה ינש

 עסמב הירוטסיהה ךרואל סירייסמה

 תומדה ,ימיד םע דחי רבעה לא

 ,בשחמהמ תאצויש ,תריוצמה

 .סינוש סיאשונב תולאש סילאושו

 ,לשמל ,למשחה עיגמ ןיינמ הלאשה

 למשח תקספה תובקעב העיפומ

 ינש לש תוליעפה תא תקתשמה

 תודירטמה תולאשה .תיבב סידליה

 ייחב תורושק סיקו סכלא תא

 לבקל סהל תרשפאמ יימיד .סוימויה

 סרוביח ידי לע םירבסהו תובושת

 ךכ .בשחמבש עדימה תורוקמל

 תוילגתה לע סידליה ינש סידמול

 תודלותב תורומתל ואיבהש תולודגה

 תרבעהב סייונישה ומכ תושונאה

 וא ןופלטה תאצמה סע עדימ

 ףרגלטמ רבעמב תרושקתב סייונישה

 וא תואצמההמ תחא לכ .היזיוולטל

 םיישיא םירופיסב הוולמ תוילגתה

 לעו סהיטבל לע ,םיאיצממה לע

 .סהיצמאמ

 גיצהל סישרדנ ונא סירומכ

 תונומטה תויורשפאה תא םידימלתל

 שפחמה דלי .הדימלל רוקמכ םיטרסב

 תרגסמב תוילגתה תחא לע עדימ
 םסימוחתה ןמ דחא לכב תינויע הדובע

 אוצמל לכוי ,הרדסה תקסוע סהב

 תרונ לע טרסה .קתרמ עדימ עפש הב

 ביבא לח זוחמב םיעדמה תארוהל הכירדמ איה חבחובה

 תוביסה תא גיצמ ןוסידא לש למשחה

 שפחל איצממה תא ועינהש

 הוולמו טפנה תרונמל תוביטנרטלא

 תירוטסיה הריקס ךות ויישק תא
 תפוקת ןמל הרואתה תוחתפתה לש

 .ןבאה

 םידמול םע תויוליעפ
 סירשקהב סיטרסב קוסעל צלמומ

 ,םידימלתה לש סייטנבלר סיכרצ לש

 ,דומילה תדיחי לש רשקהב רמולכ

 תורישב למשחה אשונ ,הז הרקמב

 תנחת אשונ וא (יד-'ג תותיכ) סדאה

 תויצאוטיס .(יו-י'ה תותיכ) חוכה

 תונמזמ סידמולה יכרוצו תורכומ

 תועפותה ןיב םירשק תריצי
 .התיכב הדימלל תונושה תוימוימויה

 סימייקה תורונ לש סינושה סיגוסה

 הדובעל הארשה שמשל סילוכי םויכ

 ןיב םילדבהה תא הגיצמה תינויע
 רמוח ןיב רשקה תאו תונושה תורונה

 .תקפסמ איהש הרואתה גוסל הרונה

 ינפל תידומיל תוליעפל העצה
 ןיחומ רועיס ךורעל צלמומ .הייפצה

 ינש ביבס טרסב הייפצה ינפל

 דיפלמ - ירוטסיה :םינגראמ תונורקע

 - יתועמשמו ,תילמשחה הרונל שאה

 רחבנ סא .הרונה לש התובישח

 וז תוליעפ רבחתת ,ןושארה ןורקיעב

 רוציתו הייפצה ךלהמבש תוליעפל

 .הדימל ףצר

 צלמומה תוליעפה ףד .הייפצ ךלהמב

 עיצמ תיכוניחה היזיוולטה ידי לע

 םיטפשמ סילשהל סידימלתל תתל

 תונושה סיכרדה רחא בקעמ ידכ ךות

 הרואתלו סומיחל סדא ינב ושמישש

 .תישונאה הירוטסיהה ךרואל

 םייקל ןתינ תוליעפ התוא תא

 תומדקתמ וא (יו-'ה) תוהובג תותיכב

 :ןלהלש הלבטה יפל רתוי

 הפוקת םירמוח הרואתה ךרד

 הירוטסיה-הרפ | םידרזו ץע שא

 חייעב ןמוש הליתפ

 תניחבמ תומוד תויוליעפה יתש

 הנושארב .ןהמ קיפהל ןתינש עדימה
 ךות טרסה ךותמ סילמ תוטטוצמ
 תרשפאמ היינשהש דועב ,הייפצ ידכ
 הלבטב עדימה תא ןגראל דמולל

 ןוגרא .הייפצ ידכ ךות ותוא ןיימלו
 דמולל קפסמ היינשה ךרדב עדימה
 תיגולונכטה תוחתפתהה לש הנבה

 הנעמכו תישונא הבישח לש רצותכ
 .םיישונא םיכרצל

 .הייפצ רחאל
 ןיכהל םידימלתל עיצהל רשפא (1

 תונורתיה תא וגיציש ,קוויש תוזרכ

 תא ושמישש סיכרדהמ תחא לכב
 לצנל ןתינ .םומיחלו הרואתל סדאה

 לש סירסמ תיינקהל תוזרכה תא

 סוהיז סוצמצו למשחב ןוכסיח
 יפל תוזרכה תא ךורעל יוצר .ריוואה

 תא ריבסהלו תוירוטסיה תופוקת
 יכרוצל סאתהב שומישה תונורתי

 ,לשמל ,ץראב 60-ה תונשב .הפוקתה
 למשחה תרבח לש תמוסרפ התיה

 רתוייי :למשחב רבגומ שומיש הדדועש

 תמועל ,םויה .יילמע תוחפ למשח

 שומיש תודדועמ תומוסרפה ,תאז

 תבב אל למשחיי :למשחב ינכסח

 ."תחא

 רבעה לא עסםב םיקו סכלא

 קודבל םידימלתל רשפאל יוצר (2
 סדוקה עדיל טרסה לש המורתה יהמ

 יטנבלר עדימ ףולשל סתלוכילו םהלש

 ןויד להנלו תרגסמב ודבעלו טרסהמ

 ןוויכ .הייפצה ינפל התשענש תוליעפב

 דבעלו ףוסאל סישרדנ סידימלתהש
 תלוכיה תא סלצא חתפל יוצר ,עדימ
 דחא לכב עדיה תפסותב ןיחבהל
 ןפואב גווסלו םהלש עדימה תורוקממ

 6 .עדימה תורוקמ תא הז
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 .עסמל האצי םלועה לכמ םידלי יפלא תואמ לש תומיתה חאשונה רקחמ תיללח

 הרושק ברעמב םידלי ברקב המטסאה חלחמ תוחיבש םאה

 יוניש ןיבל םירופיצ לש הלטהה ידעומ ןיב המ .םייתיב םינגרלאל הפיועחב

 לש ילאוטריו רוזחש .ץראה רודכ לש הריפסומטאב ימילקא

 .ץראה רודכ ינפ לע םייח ורציש תוימיכה תובוכרתה

 ימי תח חרקב תויחה תודורו םיעלות תונוזינ הממ

 ריאי באוי ריד

 יאתבשל ךרדב סונגיוהו יניסא ק
 ,תוינכט תולקת לשב תויחד רחאל

 םייביצקת סיצוציק ,רעוס ריווא גזמ
 רקובב ,םייטפשמ סיקבאמו
 העסמל יניסאק האצי ,15.10.97-ה

 תכלה בכוכ רבעל סינשה עבש ןב

 לע הארקנ תיללחה .ויחריו יאתבש

 יתפרצה סונורטסאה לש ומש

 ,יניסאק ינאבויג (יקלטיא אצוממ)
 ןיב חוורה תא 17-ה האמב הליגש
 טקייורפ איה יניסאק .יאתבש תועבט
 תינקירמאה ללחה תונכוסל ףתושמ

 איהו ,554 תיאפוריאה וזו א ג54
 לש י""הנורחאה הלודגה המישמה"
 .תיחכונה האמב שמשה תכרעמ רקח
 ךורא ביתנ עצבל תננכותמ תיללחה
 לש הכישמה חוכב תועייתסה ךות

 תברקל עיגהלו ,צראה רודכ לשו הגונ

 יניסאק .2004 ילויב 1-ב יאתבש
 ,"סנגיוהיי ןשייחה תא התיא תאשונ
 הריפסומטאה ךרד לולצל דיתעש

 לודגה - ןאטיט חריה לש הסוחדה
 היה סנגיוה) יאתבש יחרי ןיבש
 ההיזש ידנלוהה סונורטסאה
 יאתבש תועבט תא הנושארל

 הארנ ,םימושירה יפ לע .פוקסלטב
 תועבטב ןיחבה יילילג ואלילג ,יכ

 בכוכמ ןדירפהל ליכשה אל ךא ,וינפל
 .(ומצע תכלה

 ההושה ,ייואלילגי" תיללחה ומכ

 ביבס הפקה לולסמב הלא םימיב

 תוהשל יניסאק סג הדיתע ךכ ,קדצ

 יאתבש לש תכרעמב םינש רפסמ
 סינותנו תונומת יפלא רדשלו ויחריו

 איה .קנעה תכלה בכוכ לע םייעדמ
 תומיתח סע רוטילקת הילע תאשונ

 ,סלועה יבחרמ םידלי יפלא תואמ לש
 תיכוניח המישממ קלחכ ופסאנש

 עניהה תדבעמ המצע לע הלטנש

 תחקפמה ,הינרופילקב (101.) ינוליסה
 .המישמה לע
 :רתאב אצמנ ףסונ עדימ
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 המטסאה תמולעח
 תולחמה תחא איה המטסא
 לש שעותמה סלועל תוינייפואה

 הנושארל הראות איה .20-ה האמה

 ןכתייש תורמלו ,18-ה האמב קר
 היהש ירה ,ןכ ינפל רבכ המייקתהו

 תונידמב .תיסחי ךומנ רועישב הז

 איה המטסאה תוחיכש תוחתפתמ
 תונידמב .ונימיב סג דואמ הכומנ

 טעמכ התיה ,תאז תמועל ,ברעמה
 ינשב המטסאה ירקמ לש הלפכה

 תוצראבו ,םסינורחאה סירושעה

 הנומשמ רפסמה הלע הדבל תירבה

 ןוילמ 14-מ רתויל 1982-ב ןוילמ

 איה לודיגל הביסה סלוא .1994-ב

 אשונ תשמשמו המולעת רדגב ןיידע
 תונוש תונידמב םיבר םירקחמל

 .סלועב

 בתכב הנורחאל ומסרפתהש תואצות

 לע תועיבצמ ,56ו6ח66 יתרקויה תעה

 ןורתפל סיירשפא סינוויכ המכ

 תוירואיתהמ תחא .המולעתה

 תומכב היילעל רתויב תולבוקמה

 סיפושח סידליש איה המטסאה ירקמ

 סינגרלאל תרבגומ הרוצב סויכ

 יונישה לשב (היגרלא ימרוג סירמוח)

 ושחרתהש קחשמהו םייחה ילגרהב

 ,םייתיב םינגרלא .תונורחאה סינשב

 תידרק ומכ יגולויב רוקממ סקלח

 תויומכב םיאצמנ ,םיקקמ וא תיבה

 .םיחיטשבו תופסה דופירב תולודג

 רתוי בר רפסמ סיאצמנ םידליו תויה

 לומ - תיבה ךותב תועש לש
 רועיש הלוע - בשחמה וא היזיוולטה

 סירמוחל סתפישח לש תורבתסהה

 .הלא

 סירקוח לש תודובע םלוא

 לע תועיבצמ אמורמו דרופסקואמ

 היילעה ןכש ,הז רבסהב יד ןיאש ךכ

 ,תיסחי םישבי םירוזאב סג השחרתה

 .הכומנ תיבה תידרק תוחיכש סהב

 הביסה תא סילות הלא סירקוח

 המטסאה ירקמ רפסמב היילעל

 תינוסיחה תכרעמה לש התושלחיהב

 תולחמה תוטעמתה בקע ,םידלי לש
 יפ לע .תודליה ךלהמב תוימוהיזה

 ליגב סימוהיזל הפישח ,הלא סירקחמ
 ףוגב תינוסיח הבוגת תדדועמ ריעצ
 לש םתעפשה תא דואמ השילחמש
 רחואמ ליגב סייתביבס סינגרלא
 סיקלטיא םילייח 1,600-כ ןיבמ .רתוי

 תולחמל ופשחנש הלא ,וקדבנש

 לע עבקנה רבד) ריעצ ליגב תוימוהיז
 סיטיטפהל סינדגונ לש סתוחכונ יפ

 הכומנ תחיכש וארה ,(תבהצ - א
 .המטסא ירקמ לש יתועמשמ ןפואב
 שי המטסאלש עודי ,תאז סע דחי

 יתביבס רבסהו ,יתשרות טביה סג
 .העפותל אלמ הנעמ תתל לוכי וניא

 וקדבש וגקיש תטיסרבינואמ סירקוח
 תנידמב תיתד הליהק ינבמ 0

 םסהש ,תירבה תוצראבש הטוקד

 ,בא יתב 64 לש סירישי סיאצאצ

 תוחיכש ןיב רשק אוצמל החילצה

 התואב המטסא לש ההובג

 םייפיצפס םירתא ןיבל הייסולכוא
 םירקחמ .21-ו 13 ,2 סימוזומורכב
 סינג יוהיזב ומדקתה סיפסונ

 םירושקש 12-ו 11 סימזומורכב
 תורמל .הלחמל ףוגה תבוגתל

 הכורא ךרדה ןיידע ,וז תומדקתה

 םייטנגה םישרושה לש אלמ יוהיּול

 .וז הלחמ לש

 :תפסונ האירקל

 *ךצסוש (]טספ 10 /451]וחו8 7 וטז4קןטפ

606 :2760 86160066 .(1997) 
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 תוממחתהה רועישו הלטה ידעומ

 תימלועה
 הריפסומטאה לש התוממחתהה תדימ

 סיימילקאה םסייונישהו ראה רודכ לש

 יונש אשונ סה ,היתובקעב סייופצה

 15-מ רתוי רבכ אצמנה תקולחמב

 סינעדמל .יעדמה רקחמה תיזחב הנש

 םיזוכירה תורבגתהש ,קפס ןיא סיבר

 (ינצמח וד ןמחפ טרפב) הממח יּזג לש

 לש הרשוכ תא ריבגהל הדיתע

 תת הנירק עולבל הריפסומטאה

 היילעב אטבתיש רבד ,המודא

 היילעה תורמל סלוא .הרוטרפמטב

 - ינצמח ודה ןמחפה זוכירב הדחה

 רתויל 1958-ב ןוילמל סיקלח 310-מ

 ןיידע - םויכ ןוילמל סיקלח 350-מ

 רועיש תא קיודמב תמכל השק

 האצותכ ,רתיה ןיב ,תוממחתהה

 .םסילקאה לש הברה תיעבטה תונושהמ

 סיגולותינרוא תצובק לש שדח רקחמ

 ססרפתהש הינטירבמ (תופוע ירקוח)

 ,הארמ ,אּגוטוש יעדמה תעה בתכב

 ינימ 20-כ לש הלטהה יכיראתש

 8.8-ב עצוממב ומדקוה סינוש תופוע

 .תונורחאה סינשה 25 ךלהמב סימי

 ורקסנש סירופיצה ינימו תויה

 סייח תוביבסב סינכוש ,רקחמב

 ידיחיה סרוגה ,וזמ וז דואמ תונוש

 המגמה תא ריבסהל לוכיש

 ,םירקוחה תעדל ,אוה ,תפתושמה

 וחוויד םילקא ירקוח .ימילקא יוניש

 רודכ יצחב ביבאה תליחתש רבכמ אל

 סימי רפסמב המידקמ ינופצה אראה

 תורוטרפמטב היילעמ האצותכ

 רקחמה זכרמב .תועצוממה

 סירובס דרופסקוא תטיסרבינואב

 סירופיצ :רישיו טושפ אוה רשקהש

 המדקהב ביבאה תמדקהל תוביגמ

 תושמשמ ןה ךכב .הלטהה ידעומ לש

 וניא סנמואש ,יעבט יירטמומרתייכ
 היילעה לע קיודמ ירפסמ עדימ ןתונ
 ונוויכ תא שיגדמ ךא ,הרוטרפמטב

 .הריפסומטאב ימילקאה יונישה לש

 :תפסונ האירקל

 .אג(טז6 (1997). 388: 6

 קרמה לש ילאוטריו רוזחש

 יתישארבה

 תובוגתה רוזחשל וגוסמ ןושאר דעצ
 תורצוויה ןמזב ושחרתהש תוימיכה
 התוא - יייתישארבה קרמייב םייחה
 הנכשש תוימיכ תובוכרת לש תבורעת
 יפל ,ףראה רודכ לש סיסונייקואב
 דראילימ העבראכ ינפל ,הרעשהה

 ןילמקמ יראב ידי לע השענ - הנש

 הטנסב רקחמ ןוכמב בשחוממ לדומב
 ךכ תנכות בשחמה .וקיסכמ וינ ,הפ
 לש סיגוס השולש ליכה ךסמהש

 עצמ יקיקלח :תוילאוטריו תולוקלומ

 סירצונה (!וחאצ) "סירשק" ,(5ט05ו1316)

 עצמ לש רתוי וא תולוקילומ יתשמ

 .רוטזילטק יקיקלחו ,וזל וז תורושקה

 עונל ושרוה םיקיקלחה יגוס תשולש
 ייביגהלייו ךסמה לע יארקא ןפואב

 .סישגופ םהש קיקלח לכ סע

 עצמ יקיקלח ,רוטזילטקה תוחכונב

 וליאו ,""םירשקיי רוצילו ביגהל םילוכי

 הז ביגהל סילוכי ייסירשקיי יקיקלח

 ,ןיפילחל .ייתוארשרשיי רוצילו הז סע

 תולוקילומ ךותב סירוביחה

 סילוכי ייתוארשרשיי וא ייסירשקיי

 שדחמ רוצילו ינטנופס ןפואב רבשיהל

 וא רתוי םירצק "סירשקיי יקיקלח

 עצמ יקיקלח

 סיבשחוממה תונויסינה תואצות

 תווצקהשכש ךכ לע תודמלמ ,ועצובש

 הז םירבחתמ סיקיקלח תרשרש לש

 תורצונ םיתיעל ,יארקא ןפואב הזל

 וזכ תידמימ וד ייתעבט" .ייתועבטיי

 איהו ,עצמ יקיקלח הכותב הליכמ

 את לש (הנרבממ) סורקל טושפ סגד

 הלא תורוצת לש םייחה ךשמ .סודק

 רשוכ וליג סה ךא ,דואמ רצק אוה

 םירוביחהש הרקמב ,ימצע ןוקית

 ידמ וקתינ יירשקיי יקיקלח ךותב

 .יארקא ןפואב סעפ
 תסנכה אוה רקחמב אבה דעצה

 סיימיכ םירמוח לש תולוקילומ

 ךות ,תויצאקירה לגעמל סינוש
 תובוגתה יבצק לש םיצוליאה תעיבק

 .הרוטרפמט לכב תוימיכה

 תא רזחשל תורומא תולוקילומה

 קרמייב ויהש סייתימאה סירמוחה

 לע עדימ קפסל ךכו ,יייתישארבה

 תולוקילומ לש ןתורצוויה בצק

 ,ויהש ,ימצע לופכש רשוכ תולעב
 יחרכה םדקומ יאנת ,םירקוחה תעדל

 לדומה סא .םייחה תוחתפתהל

 תצירפ ךכב היהת ,חילצי בשחוממה

 לש יגולויבה רקחמל המוצע ךרד
 .סייחה תישאר

 יעיברה סנכב וחווד רקחמה תואצות

 םייח לע תיפוריאה הדוגאה לש

 ,ןוטיירבב הכרענש ,םייתוכאלמ

 י97 ילוי ,הילגנא

 .(א6וצ 56160181 יפ לע)

 ןאתמ יעלות
 ןיטולחל השדח סייח תביבס
 וקסעש סינעדמל התלגתה העיתפמו

 240-כ ,וקיסכמ צרפמ תיעקרק רקחב
 .סנילרוא וינ ריעל סורדמ מק

 הינבליסנפ תטיסרבינואמ סינללוצה
 תללוצב ימ 700 לש קמועל ודרי

 .ןאתמ חרק רחא שופיחב תנכוממ
 סיה תיעקרקבש עקשמה יעלס ןיב

 ןאתמ חרק לש תורוצת סהל ולגתנ

 רצונה ,י"תוציבה זגיי וא 6₪4)

 - ןצמח תרסח - תרזוחמ הביבסב
 ,(ינגרוא רמוח לש קוריפ יכילהת תעב

 תודורו סיעלות ושחר ןהילעש
 .תויפיזו
 ,םימ לש תבורעת אוה ןאתמ חרק

 ,םירחא םינמימחפו אופק ןאתמ וג
 חלבו תוכומנ תורוטרפמטב תרצונה

 סיאנת סימייק םיה תיעקרקב .הובג
 אוהש ,הז חרק תורצוויהל סיניוצמ

 ,ידיתע היגרנא רוקמל לאיצנטופ

 לוצינ לש רשקהב סירקוח ןיינעמו
 לע ולגתהש סיעלותה .םסיה תיעקרק
 ןהלו ,מייס 5-2 לש ךרואב ןה ,חרקה

 ןעבצ רוקמ .םידדצב סירצק סיפיז
 תחפשממ רמוחב דרדרווה
 סירקוחל .ןהב יוצמה ןיבולגומהה

 תונוזינ וללה םיעלותה סא רורב אל
 וא ,אופקה ןאתמה ןמ רישי ןפואב

 תוכוותמה תוירטקבב תורזענ ןהש
 סירקוחה .ןהייחל היגרנאה תקפהב

 ואצמ ,חל את ךותב תומיגד ולעהש
 ךותב תורהנמ ורפחו ובקנ סיעלותהש

 אלו וכותב ןהיפלאל וצרשו ,חרקה
 ןוויכמ .ולש חטשה ינפ לע קר
 סיעלות לש היה ינושארה יוליגהש

 הצרפש חרק תבכש יבג לע תורגוב
 ,(רפמה לש תיצובה תיעקרקל תחתמ

 סיעלותהש ,םירובס סירקוחה
 .עקרקה ינפל תחתמ םג תומייקתמ

 תא בוש המיגדמ וז היופצ אל תילגת
 חתפתהל סייח תורוצ לש תלוכיה

 ךות ,תוגירחו תודחוימ תוביבסב

 היגרנאה תורוקמלו םיאנתל המאתה

 שופיחב תובישח הל שי .הביבסב

 טרפב ,סירחא תכל יבכוכב סייח

 תושינ וראשנו ןכתיי סש ,סידאמב

 סיילזונ םימ ןהבו תוקיתע תויגולוקא

 - .עקרקה ינפל תחתמ
 יי
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 םיניינעחמה םליג ינב תא םיפתועמו םמצע לשמ םיפד םימיקמ םג םיבר .םייכויח

 םיביבחתבו חוצעב ,תוצלמהב ,םימוערבו תויווחב

 ווב ל

 ריאי באוי ריד :ךרוע

 קסועש ,הטיסרבינואהמ רב
 יל רפיס ,םיקרבו סילקא רקחב

 ששחש ,ימלשורי רענ לש ויבא לע
 גאדומה באה .קרב תעיגפמ דואמ
 לבקל השקבב החמומה ידידי לא הנפ

 יכרד לעו םיקרב תופוס לע סירבסה
 ידידיל יתעצה .ןהינפב תוננוגתה
 הדלי ,הנירבס לש ףדב רקבל

 המיקהו קרבמ העגפנש תינקירמא

 תינניח ךרדב תרפסמ איה וב ,רתא
 סיקרב סהמ הריבסמ ,הרופיס תא

 סידלי םירומא תוריהז יעצמא וליאבו
 .טוקנל

 111זק:// שאר .22%137061.0000/-בחטסופ/

 2300 .וזחו

 דחא קר אוה הנירבס לש ףדה

 םימיקמש תיבה יפד יפלא תורשעמ
 סה וללה םיפדב .תשרב םידלי

 סהיביבחת לע ,םמצע לע םירפסמ
 ,םתוא םיקיסעמש סירבדה לעו

 לעו םייפיכ םירתא לע סיצילממ

 הז ,תופש 30-ב) םיקילדמ םסיקחשמ

 את תא םיעיצמ ,ןבומכו ,(600| דימת

 סהלש ינורטקלאה ראודה

 ,םינכתב רישע ףד .תובתכתהל

 ,לוק יצבקב שומישבו סירושיקב

 13-ה תב ליצייר לש הז אוה ,המגודל

 -ב וגקישמ

 11 11ןכ://\ארארש.תרטפ .חטו/-- א 11 וא/זבש]גט] .תזחה]

 החפשמל תב ,הליט לש ףדב סג

 עדימ אוצמל לכונ ,הילגנאמ תידוהי

 לעו התחפשמ לע ,הילע ביבח
 - םירויצו םירופיסו הלש םילותחה

 תז[ק://וארעוא.תטהשו חש בט. 1- שט טה 1111 -תזזה

 לשמל ומכ ,םייתחפשמ םירתא םג שי

 עדימה דבלמש ,ןאוב תחפשמ לש הז

 לעו םידליה לע ,החפשמה לע

 סג אוצמל ןתינ ,םינושה סהיקוסיע
 סירתאל סירושיק תורשע וב
 :םידליל םידחוימ

 1וו://אא.טסחו!ה0.סא .בס.ט/סטס|/טפס

 סח הזו טסו שח/ש 1166 .1רזוה]

 חותפל סילוכי סידלי הב תולקה

 ,רתיה ןיב ,תעבונ תשרב סירתא

 תועיצמ תובר תורבחש הדבועהמ
 תא תוקפסמו סניח תיב יפד תיינב

 הכרדהה תאו ₪1א81.-ה תונכות

 :לשמל ;ןהלש סירתאב

 |-הררנ-הרווהיהו-נ- מ דירר מ טמממ

 ב || =

 וא וזק://יויא.3ח1!]96ז6.טסהו/

 1ו11ק://וצוצו.פ6סטוזוטצ.60ז/

 תיב ףד תונבל תונלבס ןיא דליל םא

 תא ריאשהל לוכי ןיידע אוה ,ומצעב

 הביתכ וא רוקיב ידי לע תשרב ומתוח
 יםידליל תושדחיי ומכ םירתאב
 סישדקומה ,ייסידליה (לש) בחרמהייו

 ,םידלי םיברועמ סהב םיעוריאל
 תוצלמהל ,תוריציו םירופיס תויורחתל

 לעו בשחמ יקחשמ לע םידלי לש

 לע תובתכתהל ,םינהמ םירתא

 תוחישלו רפסה תיב ייחמ סיאשונ

 םירתא .י'6הגו <ססזמ"-ב סידלי ןיב

 ,ךוניח ישנא ידי לע םינבנ הלא

 תייגולונכט תא לצנל םישקבמה

 הדימלה תא רישעהל תנמ לע תשרה

 ירושיכ םהל קינעהל ,םידליה לש

 ראודב שומיש ומכ) םייסיסב בשחמ

 לא הדימלה תא חותפלו (ינורטקלא

 תריוואב ,רפסה תיב תוריקל רבעמ

 רשקה דודיע ךותו ,ייילבולגה רפכהיי
 :תונוש תונידמב סידלי ןיב

 םח [* ןחה 8 :התהמו םעחחפ םוחלל עלה טיפ
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 11: שה 60.60 -- קס 6/1

 חשו .וחו]

 לש סירתא תורשע העיצמ תשרה

 סירבד לשו םיקחשמ לש ,סירפס

 (סירתאה ימיקמ תעדל) סיניינעמש

 תורפסל הנווכה ובו רתא .םידלי
 :אוה תשרב סידלי

 1 1(ןק://עוארצ הספ .טסה]91.00/-6% זס ה/

 וח06א .[ווו]

 םיילאוטריו סינואיזומ תורשע

 תוכורעת סהבו ,וחתפנ םידליל
 תודובעל סירמוח ,םידליל סיגצומו

 ללחהמ לחה ,סינוש סיאשונב רקח

 סייוסינל תועצה ,סיסונייקואב הלכו

 רשקל תורשפא ,התיכב תויוליעפלו

 יעדמ תווצ לש הכימתו סיחמומ סע
 .סהידימלתלו סירומל יכוניחו

 :הזוח ןסב ייתילגתיי ןואיזומה

 1ו1ז://\צוצ.06הו .סזש/

 :ןטהנמב סידליה ןואיזומ

 11: שוש .טוחנסוהו .סזפ /

 :סירפב םידליל עדמה רפכ

 1111ןכ:// שו וא .ט110-8סו

 :הילגנאב סידליל ייהקירואאיי ןואיזומ

 1ו11ק://סטוהעסה 6 .6ס תו טפט 6.600 /
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 ,הימונורטסא יבבוח םידליל דעוימ
 סוקיה יזר תא דומלל םישקבמה
 .ללחהו
 תורשע סג תשרב סימייקש ,ןבומכ

 ,בשחמ יעושעש ,םיקחשמ לש סירתא

 תוישפוח תונכות

 ,(ת1זק://שערצוצ.9הה6500ח1 31 .טסתה/ו18007))
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 םירתאו סידליל סיילאוטרלו סינותיע

 דעיה להקש ,תוירחסמ תורבח לש

 ,ייינסידיי .(סהירוהו) םידלי אוה ןהלש
 ילעב סה סירחא סיגתומו יייברביי

 סירתאב ,תשרב תבחרנ תוגיצנ

 ודעונש ,תוידמ יריתעו סיבצועמ

 חוקלה לש ובל תמושת תא יידוכלליי

 תא שיקהל קר ךירצ .ילאיצנטופה

 "108" וא "(6םו10ז6ת" םילמה

 לבקתת דימו ,שופיחה יעונממ דחאב

 .םירתא לש המוצע המישר ךסמה לע
 תכלליי םילוכי םידליש ,קפס ןיא
 סמצע תא אוצמלו תשרב יידוביאל

 סנשי .י'םייכוניח אליי סירתאב
 סימסוחש ,ךכל סייגולונכט תונורתפ

 סניאשו (081.) תובותכ לש תוצובק
 תיבה בשחמהמ השיג םירשפאמ

 .הלאכש םירתאל ירפס
 אוה יתיבה בשחמב שחרתמה סלוא
 םהילעש ,םירוהה לש סחוקיפ סוחתב
 תפסונה תוירחאה תעכ תלטומ

 יכובמב םג סהידלי תא ךירדהל
 2 .ילאוטריווה סלועה



 סירבד 1,000 - עדמ

 תעדל בייח דחא לכש

 ליפרט סמיי'ג

 תימע הנפד :סוגרת

 השק הכירכ

 רתכ תאצוה

 ימע 9

 לקש 67 ריחמ

 . :תירוקמ השנה

 . תיפרג חוביא

 .. ?גדם קו'ד

 .. :תינושל חוריהב

 - םוינלימ

 ןאכ רבכ 21-ה האמה

 הטנלס דלרי'ג

 תורוק ךורב :םוגרת

 תוכשל דוגיא תאצוה

 רחסמה

 ימע 2

 השק הכירכ

 לקש 94 :ריחמ

 . :תירוקמ השגה

 . יפרו חוביא
 .. :יעדם קויד
 < <<  :תיעשל חוהיהב
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 םילורי םילעה םאה

 ?ומואמ

 דגזע םשבי

 ףלא ;יתבוהא ,ךל תוקישנ ףל א
 ;חרזמה תודע ינב וניחאמ תוחילס

 תא תובכל וחילצי אל םיאבכ ףלא

 ףלאה סות תארקל ,וישכעו ;בוג ידיג

 ונל תשגומ ,תירצונה הריפסל ינשה

 תעדלש ,םירבד ףלא לש המישר םג

 .תעדל בייח דחא לכ ,ליפרט סמיי'ג

 ?יידחא לכ" הז ימ !בייח הז המ

 הצורש ימ לכ ,הארנכ ,אוה יידחא לכ"

 ימ לכ ;ןיא תויהל ,םיניינעב תויהל

 תסמונמו הרצק החיש להנל הצורש

 יברעמה "קוט לומסייה ןונגסב
 רירגשה לש האשדמה לע ללכושמה

 .ןיישעתה וא רשה וא ל"יכנמה וא

 רשפא ,ונ .דחא לכ הז יידחא לכ"

 ללוכ אל הזש ,יסחי ןוחטיבב חינהל

 ןיינעב .תורדשמ הדועסמ תא
 רתוי תצק ןיינעה ,תעדל ייהבוחייה

 רפסה לש הביתכה ןונגסמ .בכרומ

 ןויסינ לש השוחת רוריבב הלוע הזה

 דציכ דומלל שקבמש ימ לע לקהל

 םיטושפ םיטפשמ המכ רמול

 יללכיי לש המישר ןימ .םירורבו

 ריבסהל יתימא צמאמ ילב ,ייעבצא

 יושע רפסב ףדפדמש ימ .םירבדה תא

 ,םייחה תודבועמ המכ טולקל טלחהב

 הרושב .דבלב ותוירחא לע הז לבא

 עדייי םע ראשיי אוה ,הנותחתה

 יטנא ןיעמ ,וצרת סא ,אוהש ,ייוליאכ

 ."הזכ עדיייה ,םואתה ויחאל הזית

 ,רבחמה לש תיתימאה הרטמל רבעמ

 ןונגס תא יעבט ןפואב הביתכהש

 תמישר תא ןוחבל רשפא ,הביתכה

 רחא בוקעל תוסנלו המצע ףלאה

 ףלא ורחבנ םהיפלש ,םינוירטירקה

 םיצלמומה םייעדמה החישה יאשונ

 םאה :לשמל .םלועה לכמ םינופצל

 יעזגיי יכ עדי דחא לכש ינויח תמאב

 ,י"םעשל תחתמש הבכשב סילדג םיצע

 צעה עזגב םיאתה תקולח רוזאיי יכו

 רתוי טעמ השיגב ?""םויבמק ארקנ

 ,(ןאכ המוקמב הניא ילואש) תינדפק

 תותימא תא ןוחבלו תוסנל םוקמ שי

 ,ןועטל היהי ןוכנ סאה ,לשמל .עדימה

 עדמל |םציו ןובמ רבודו 'אווחיע .רפוס אוה בחובה

 ול ייתנו

 'סינשמי סניא סילעה ,השעמליי יכ

 ךרדב סיארנ סה .ויתסב םהיעבצ תא
 ,ליפורולכ םיליכמ סה יכ ,םיקורי ללכ

 ,םלענ ליפורולכה תמ הלעהשכ לבא
 םיכיישה ,םירחאה סיעבצהו

 סיצצ ,ןמזה לכ הלעב ויהש םירמוחל

 ןויגיה לש הדימ התואב ."ןיעל סילגנו

 קורי העובצ רדגש ,ןועטל היהי רשפא

 ןוויכמ ,ייתמאביי הקורי הניא

 ,ףלקתיו ההדי קוריה עבצהשכש
 ,לזרבה לש יייתימאייה ועבצ ףשחיי

 .רדגה היושע ונממש
 תודבוע ףלא עדוי אלש ימ ,םוכיסל

 השקתי ,שארמ תויסיסב תויעדמ

 ליפרט לש ףלאה תמישר ךותמ תולדל

 רדוסמהו קיודמה עדימה טעמ תא

 .הליכמ איהש



 תירחסמ תימגוד

 דיתעהמ

 דגזע םשבי

 לארשי תוכלממ לש ןתראפת ימי

 שדקמה תיבשכ ,הדוהיו
 תויהל ונלוכ ונלוכי ,ולת לע בצינ

 לבא .הרות יעדויו םימכח ,םיאיבנ

 האובנהו ,שדקמה תיב ברח זאמ

 דואמ השק ,הנתינש ימל הנתינ

 בצמ .דיתעל רשאב דוחייב ,אבנתהל

 לע עדימב רוסחמ) הזה סיניינעה

 םישוקיב ,יעבט ןפואב ,רצוי (דיתעה

 ויתוריש ריחמ תא הלעמו סילודג

 .איבנה לש

 סיאיבנה יבא ,רלפוט ןיוולא

 הריירקה תא חתפ ,סיינרדומה

 (ונמזב היהש) חותינב ולש הריהזמה

 לש ,ינבמה ,יללכה ויפוא לע ירוקמ
 אל דיתעה סלהב .ונל יופצה דיתעה

 יפיצפס דיתע ראתל רלפוט חרט

 תא הנפה תאו סוקמב .והשלכ
 המיהדמה - הדבועל רוקרזה

 ונילע רעתסמ דיתעהש - המצעלשכ

 רצויש המ ,תכלוהו תרבוג תוריהמב

 תא רצקמה ,יירלפוד טקפא" ןיעמ

 ,רמולכ ,דיתעה לש יילגה ךרוא"

 ונל ןתינש ןמזה ךשמ תא רצקמה

 לגתסהלו סייוניש לע ביגהל ידכ

 ונמזב היהש ,דיתעה סלה .סהילא

 היונש סעז תאובנ רשאמ רתוי אל

 ןיינע וניא ןמזמ רבכ ,תקולחמב

 רבגתמ אוהו ,ןאכ רבכ אוה .תואובנל

 טעמכ ,ומויקל סיעדומ ונחנאו .ךלוהו

 ונאש ריוואל סיעדומ ונאש יפכ

 .סימשונ

 לולכל תבייח האובנ לכ ךליאו סויהמ

 רצקתמה ןמזה ביכרמ תא הכותב

 האובנל תועמשמ ןיא וידעלבש ,ןותנכ

 האובנל תועמשמ סוש ןיא .המצע
 הוולתמ ןיא סא ,ייבוט היהייי ןוגכ

 תותנשהש ,קיודמ סינמז לגרס הילא

 תותנשהמ רתוי תופופצ דחאה והצקב

 האובנה הלדח ךכ .ינשה והצקב

 עוצקמ התשענו שפנבש ןיינע תויהל

 םיבושיח ךרוכה ,יעדמ טעמכ

 דלריג .היציאוטניא סע תואחסונו

 אוה ,ונינפלש רפסה רבחמ ,הטנלס

 ,השעמל .הזכש יייעדמ איבניי ןיעמ

 יתוריש הקינעמה הרבח לעב אוה

 תורבחל המודב ,דיתעל רשאב ץועיי

 ,ינוגרא ץועיי יתוריש תוקינעמה

 ,תמאה ןעמל .יוכו ילכלכ וא יטפשמ

 תימוסרפ תרבוח ןיעכ הארנ ורפס

 קוושל ,הנושארבו שארב ,הדעונש

 .ורבחמ לש הרבחה יתוריש תא

 טושפ זהאובנ יתוריש םיקוושמ דציכ
 רבע תואובנ לע סירפסמ :דואמ

 אולמ הטנלסל שי הלאכ .ומשגתהש

 ועייס הארנכש ,תופי תואובנ .לסה
 ןהיחוור תא לידגהל תובר תורבחל
 .ןהימוחתב ןהלש קושה יחתנ תאו
 ירואיתו םינותנ קפסמ הטנלס

 סיקיודמ םיילכלכ םסיכילהת

 ונל םיעייסמ הלאש קר ,םיקתרמו

 ונל הרקש המ תא רתוי בוט ןיבהל

 דיתעל רשאב ולש תואובנה סג .רבעב
 סיכילהתל ןבורב תוסחייתמ
 .הווהה ןמ ונל םירכומש
 המגדה דועב ןאכ רבודמש ,ןכתיי
 ,דיתעה סלה לש תדמתמה הצאהל

 קר ונל ןתונ הטנלסש ,ןכתיי לבא
 תא .תונטק תוירחסמ תוימגוד
 הווקמ ,ירה ,אוה תיתימאה הרוחסה
 אל אוה ,םצעב .אלמ ףסכב רוכמל

 הווקמ אלו ,רבד סוש "יונליי ןתונ

 בותכ רפסה .רבד סוש "ונליי רוכמל
 ארוק לש ויניעל עיגפמבו שרופמב
 אלממ ייסלועה ראשיישכ ,ינקירמא
 סונייקואיי לש דיקפת קר רפסב
 וא הלאכ תועפשה ול שיש ,"תובוגת

 ימ .תינקירמאה תשביה לע תורחא
 הייטהה תא ןנסל לגוסמ היהיש
 תונויער לבקל ,סשו הפ ,לכוי תאזה
 דואמ בורקה דיתעל רשאב סייללכ

 ךכמ רתויל .םינש שמח דע שולש)
 סלה ןדיעב אבנתהל זעמ וניא שיא
 תא םיאתהל חילצי אלש ימ .(דיתעה

 גופסי ,תילארשיה תואיצמל רפסה

 החוכב הטנלס לש ותנומא תא רקיעב

 ,תיבויחה הבישחה לש יגאמ טעמכה
 סייוניש לע רבגתהל תעייסמה

 יד הז ליבשב לבא .םהילא לגתסהלו

 .בוט רבח סע וא ךלש אמא סע רבדל

 םיאיבנ אל ךירצ אל הז ליבשב

 2 .האובנ אלו
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 תרשפאמ ,ןייוול תורדעוממ םירופיצ תדידנ רחא תבקועה רקח תינכוח

 תומדקתמ הדובע תוינמוימ שוכרל םידימלתל

 תיעדמ תילגח

 יקסבוזוז תור ריד .םיובנזור ירימ ריד

 בירעמ ןותיע לש יעדמה בתכ
 תחת הבתכ 23.7.97-ב םסריפ

 ועקתנ תודיסח 5,000" :תרתוכה

 ,יכ ,םש רמאנ רתיה ןיב .יילארשיב
 העפותב רבודמ ,סירקוח ירבדל

 רתויב קומע ףוס סי עקש" :הגירח

 לירפאבו סראמב לארשיב תחנש
 ."תודיסחה תדידנ תא רצע ,הנשה
 ללכ ךרדב ןרוקמש ,הז גוסמ תועידי

 םעפ ידמ תומסרפתמ ,יאטיסרבינוא

 אוה וז העידיב דחוימה .תונותיעב
 טקייורפמ םירומו םידימלתש
 תועדוי ןניא תודדונה םירופיצה"

 "תילגתייל םיפתוש ויה י"תולובג

 םירקוחל המודב .תדחוימה

 יפתתשמ וניחבה ,הטיסרבינואב

 ,ןפודה תאצוי העפותב טקייורפה

 תורעשה ולעה םירקוחל המודבו

 .העפותה רבסהל

 ףתוש דמולה הבש ,הדימל תייווח

 םצעב יעדמה רקחמה ךילהתל ליעפ

 םיפרטצמה םידימלתל הנוכנ ,ורצוויה

 יקסבוזוז תור .םיצוביקה רניםסב הצרם איה םיובוזור ירים

 ט"בסב הדיסל ירמוח תחתפמו םיצוביקה רזיססב הצרס א'ה

 הדיטחה בגל ןייוזל טלקנ רדשמ רוביח

 המזיש ,תודדונה םירופיצה טקייורפל
 רחמיי ןומימב עבטה תנגהל הרבחה

 תרגסמב ,ךוניחה דרשמב 8
 טקייורפל תידוחיי .תויצראה תומזויה

 לש תיטנתואה הדימלה איה הז

 תמא ןמזב סינותנ תרזעב סידימלתה

 תועצמאב םהילא סיעיגמה
 סירקוחה ןיב רשקה תא .טנרטניאה

 םשל יסוי רייד סזי ךוניחה תכרעמל

 רקוחה ,ביבא לת תטיסרבינואמ

 ראב הדידנה אשונ תא םינש רפסמ

 ןיב ,םיעצבתמ הדידנה ירקחמ

 םירדשמ תדמצה ידי לע ,ראשה
 סירדשמה ,םירופיצל ןייוול יטלקנ

 צראה רודכ תא ףיקמה ןייוולל תותוא

 קיודמ ןוכיא םירשפאמו ,תוקד 90 לכ

 לש קוידב תרדשמה רופיצה לש

 םה סירחא סיעצמא) 'מ 300-כ

 עדימ .(םיעוביטו סינואד ,םינתיפצת
 תדמעל טנרטניאה תועצמאב עיגמ הז

 .דימלת לכ לש תישיאה בשחמה

 סוי ידמ ןכדעתמ דימלתה הז ןפואב

 לש ימויה תומדקתהה בצק יבגל

 תרזעב .טיעה לש וא הדיסחה

 ןיב תוושהל ןתינ וללה סינותנה

 רופיצ לש ימויה הפועתה קחרמ

 תמועל טיעה וא הדיסחה ומכ תדדונ

 ומכ ,תדדונ הנניאש רופיצ לש הז

 תריחב רחא בוקעל ןתינ ןכ ומכ .רשנה

 ךרואל םירופיצה לש היינחה תומוקמ

 לש תונומת תרזעב .הדידנה לולסמ

 ידמ תונכדעתמה ריווא גזמ ינייוול

 סינותנ לבקמ דימלתה ,טנרטניאב סוי

 ךרואל ריוואה גזמ לע סג תמא ןמזב

 יאל םירושקה) הדידנה לולסמ

 רופיצה וב בצמ ,תיריפסומטא תוביצי

 תורוטרפמטה לע ,(דודנל הלוכי אל

 סויה ךרוא לע ,לולסמה ךרואל
 ,לולסמה ךרואל סינוש תומוקמב

 תולעהל ול רשפאמ ה עדימ .דועו

 םייתביבס סימרוגל רשקב תורעשה

 ומכ ,הדידנה לע םיעיפשמה סינוש

 ריוואה גזמ עיפשמ וב ןפואה ,לשמל

 תומדקתהה בצק לע וא הדידנה לע
 .תדדונה רופיצה לש ימויה

 לש ףסונ בושח ןייפאמ ,רמולכ

 ןתינ .התוימוחת בר אוה תינכותה

 תונילפיצסידמ סיאשונ הב בלשל

 ךרוא יווק - היפרגואיג ומכ תונוש

 - היפרגויסיפ ,םילקא ,בחור יווקו

 ,תוגהנתה ,היגולוקא - היגולויב וא

 עיבצהלו - דוקפתל הנבמ ןיב רשק

 ,לשמל ומכ ,םדאל הלא לש רשקה לע

 ילולסמל הדידנה ילולסמ ןיב רשקה

 םסייחרזא סיסוטמ לש הפועתה

 .םיסוטמ תונואתלו סייאבצו

 גזמ ינייוול לש תונומת תרזעב

 םוי ידמ תונכדעתמה ריווא
 םינותנ לבקמ דימלתה ,טנרטניאב

 ול רשפאמ הז עדימ .תמא ןמזב
 םימרוגל רשקב תורעשה תולעהל
 הדידנה לע םיעיפשמה םינוש

 הרבעש סירומ לש תיצולח הצובק

 ליעפהל הלחה ,1996 יקב תומלתשה

 יתב העשתכב זיינשתב תינכותה תא

 ראה יבחרב םייניבה תוביטחב רפס

 הנשב .סיצוביקה רנימס תללכמבו

 תינכותה לש ייהטילקה ילבחיי לש וז

 :תויעב רפסמ סע דדומתהל ךרוצ היה

 תועש תרגסמ אוצמל ךרוצה *

 .אשונב הרומל הארוה

 תיתשת תא ססבל ךרוצה *

 תנמ לע רפסה תיבב סיבשחמה

 .טקייורפל םיאתתש

 יעצמאו הדימל ירמוח חתפל ךרוצה *
 .הארוהל רזע

 יתבב תינכותה לש התעמטה ךילהת
 הרפתשה הארוההו ,ךישממ רפסה
 רבצנש ןויסינה ךמס לע דואמ

 הארוהה רפס יתב השולשב .זיינשתב

 לש תפתושמ תווצ תדובעב תעצבתמ
 הרומהו היפרגואיגל הרומה

 תרשפאמ וז תווצ תדובע .היגולויבל
 יוטיבו אשונה לש רתוי בחרנ יוסיכ

 ןכ ומכ .התוימוחת בר לש קהבומ

 תויומלתשה הנשה תומייקתמ

 יזכרמ השולשב תינכותה תארוהב

 ,\ראה יבחרב םסיירוזא סירומ

 הארוהה תרגסמב הבלוש תינכותהו

 .סילשוריב ןילי דוד תללכמב םג
 יסוי רייד תא ללוכ טקייורפה תווצ

 רייד תא ,המזויה שארב דמועה סשל

 תא ,המזויה תזכרמ ,םיובנזור ירימ

 ,תיגוגדפ תצעוי ,יקסבוזוז תור רייד
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 ןחדיד] ךלהמב םירופיצה םוקימ רחא םיבקוע םידימלח

 םילקא צעוי ,ירא ןב ריאי רמ תא

 .בושחמ צעוי ,תשע סרוי רייד תאו

 ףותישב טקייורפה תווצ חתיפ זיינשתב

 ירמוח סיליבומה סירומה תצובק סע
 .הרומל ןדגואב סיזכורמה הדימל

 הרומו ,ירלודומ ןפואב יונב ןדגואה
 40-30 לש עציה ךותמ רוחבל לוכי

 סיאתמה תויוליעפה ףצרב ,תויוליעפ

 סוחתל סאתהבו ויכרצל סאתהב ,ול
 .ולש הארוהה

 :םיללוכ הדימלה ירמוח

 תודעוימה ,סיסב תויוליעפ 25-כ *
 תונילפיצסידב סירסח אלמל רקיעב
 ןוגכ םדקומ עדי ססבל וא תונוש

 הלא תויוליעפב .תופמב תואצמתה
 םינוש עדימ תורוקמב שומיש השענ

 .ול הצוחמו רתאב

 רקח תויוליעפל תועצה 15-כ *

 ךרוצלש ,היעב ,ללכ ךרדב ,תוגיצמה

 שומיש תושעל ןתינ הנורתפ
 סיאצמנה סינוש עדימ תורוקמב
 .ול הצוחמו רתאב

 לבקמ ,תינכותה תא ליעפמה הרומ
 םיטרס רפסמ הילעו ואידיו תטלק
 הלא םיטרס .הדידנה אשונב
 הל םיפיסומו הדימלה תא םימילשמ
 .יתילווח דמימ
 הווקמ תווצהש ףסונ בושח ןויפא
 ןיב תרושקתה אוה ,הנשה חתפל

 םינוש תומוקממ םידימלת .םידימלת
 סהיניב רשקתל ולכוי ראב

 ינורטקלאה ראודה תועצמאב
 עדימ ,תויווח ףילחהל ,רתאבש
 טקייורפה הכז זיינשתב .תועידו

 .עצא| 68%6146(א59%טאש/) 000008

 תומוקממ ךוניח ישנא ינפב הפישחל
 סעש ,איה הייפיצה ,סלועב סינוש
 ודה תודדונה םירופיצה רתא תלעפה
 סיווקמ דיתעב .ילגנא-ירבע) ינושל

 םג ודמלי ,(תיברעל םג ותוא סגרתל

 וליפאו הקירפאמ ,הפוריאמ סידימלת

 הדידנה אשונ תא תירבה תוצראמ
 ךרוצה תא וקזחיו רתאה תועצמאב
 סידמולה ןיב תרושקתבש ןיינעה תאו
 .ינורטקלאה ראודה תועצמאב
 :רתאה תבותכ
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 רחא בר ןמז תבקוע .ךוניחה דרועמ לש חיועארה חינעדמה .ךרבמ הרימז
 .בועחמל טחיב םמצע תא םידליה םיראתמ םהב ,םידלי ירויצ

 םייועוע ההזמ טלחהב א'הו

 ילש בשחמהו ינא קר

 ןדרוא םעונ

 הרימז יפורפש סינש רשע רב
 לש תישארה תינעדמה ,ךרבמ

 רפס יתבל העיגמ ,ךוניחה דרשמ
 רייצל סידימלתמ תשקבמו אראב

 ימכ .בשחמה לומו התיכב סמצע תא
 הקיטמתמ תארוה תרקוחש

 תויהל הלש ךרדה תאז ,םיבשחמו

 לש ישגרה קפודה לע עבצא סע

 קפוד תוארמ הלש תודידמה .סידליה

 םימעפל ,םימיוסמ םידלי לצא ץאומ
 תושגרתה ךותמ םימעפל ,דחפ ךותמ
 ךישמהל סא ,סירחא לצאו ,ןיינעו

 ,הרופאטמה תא תצק דוע חותמלו

 ,הקדל תומיעפ לש סועז רפסמ

 תוומ ףס לע םתוא איבמ בשחמהשכ
 תונמדזה רדעהו םומעש ךותמ ינילק
 ימ סידימלתה ןיב שי .ישונא רשקל

 לע הרומה ךויח תא ףידעמ ןיידעש

 ,תבהבהמ תינועבצ תבותכ ינפ
 לכיי :ךסמה זכרממ ול תרשבמה

 ."אבה ליגרתל רובע ,תחלצה ,דובכה

 ןמ םייתניב קיסהל ןתינש המ תא
 .שארמ תופצל ילוא היה ןתינ רקחמה

 סויה יללכה סחיהש הדבועה ,רמולכ

 לכ ךורכ וניא רבכ היגולונכטה לא

 הכירצ אל דחפ לש םיטנמלאב ךכ

 םינשה ,לוכה ךס .דחא ףא עיתפהל

 ,וכפה םיבשחמהו ,ןהלש תא ושע
 רבעמ .הרגשל ,תרחא וא וז הדימב

 סדא יאנוש ויהש ,רבעה יבשחמ ,ךכל

 ןח יבר םיסופיטל וכפה ,םירהצומ

 סישנרבה בורמ הברהב םייתודידיו

 אלא .הנוכשב םיבבותסמש םירחאה
 דחא םהילע םילכתסמשכ ,םירויצהש

 הקיטסיטטסמ סיענמנשכו דחא

 תאזכ - לארשי ידלי לכ תא תקבוחש

 סינותיעה ירעשב בורל תבככמש

 ףסומ ךרע סבוחב סינפוצ - סיימויה

 תורעשהב אקווד אטבתמ וניאש

 .תוששואמו תודמולמ תויגולוכיספ

 רפסה יתבל םיבשחמה וסנכנשכ*

 15-10 ינפל ,תיביסמ רתוי הרוצב

 ודבע םידימלת" ,ךרבמ תרפסמ ,'"הנש
 םשב חייטמ לש הנכות סע רקיעב
 לע היונב התיה הנכותה .'סָאותי

 הקיטמתמב םידומילה תינכות

 םילולסממ תבכרומו יח דע יא התיכמ

 ,ךורא רוביח ,רוביח ,רפסמ -- םייאשונ
 הנכות התיה תאז .האלה ןכו רוסיח
 תונעל שקבתה דימלתה ;הרוגס דואמ

 הבש ךרדב בוצק ןמז ךות תולאש לע
 ,ןוכנ הנע םא .ותוא בייח בשחמה

 ,העט םא ;תמיוסמ העדוה לבקמ היה
 תינכות ,רוציקב .תרחא העדוה לביק
 תיתודידי אלו והשמ תלברוסמ

 .שמתשמל דחוימב

 קמועל תאזה תינכותה תא יתקדב"
 הסנכה היה רגירטה -- בלש והשזיאבו

 יתטלחה -- םידליה ינגל םיבשחמ לש

 .בשחמל סידליה לש סחיה תא קודבל

 סחייתהל סיגהונ ונחנא ללכ ךרדב

 ,סוידמה לש יביטינגוקה דצל קר

 תא סג קודבל יתיצר ינא לבא

 דיחיה רבדה .ולש ישגרה טקפמיאה

 שקבל היה ןיינעה ךרוצל יתישעש

 םסידבוע סמצע תא רייצל סידליהמ

 תא סהל ונתנש םירויצ ,בשחמה לומ

 תואצותה .יבשחמהו ינא' תרתוכה

 ןטק דלי תוארל תלוכי :תומיהדמ ויה

 הו .םייאמו לודג והשמ לומ דובאו

 דואמ והשמ היה םירויצב .יתוא םסמה
 .יעצמא יתלב ,קזח

 תעדל הלוכי ינא רויצה חותינמ

 אלש ,ותוא רייצש ימ שיגרה המ
 רויצ'ב רבודמ ןאכש ,ךכ לע רבדל
 יסיסב דואמ ביכרמ אוהש ,'ישיא
 ,רויצ .םייגולוכיספ םינחבמב
 תלבוקמ ךרד אוה ,עודיכ
 םידחפ םע דדומתהל

 רקיעב ,ינוחבא ילככ הזב יתשמתשה"
 חותינמ .ואהנדוג ידי לע חתופש יפכ

 שיגרה המ תעדל הלוכי ינא רויצה

 ,ךכ לע רבדל אלש ,ותוא רייצש ימ
 אוהש ,יישיא רויציב רבודמ ןאכש
 סינחבמב יסיסב דואמ ביכרמ

 שארב יל הלעש המ .סייגולוכיספ

 ,ןומדקה סדאה לש תורעמ ירויצ ויה

 תורעמה ישנא .תפרצ סורדב ולגתנש
 ידי לע םימיואמ סמצע תא ורייצ

 ךרד אוה ,עודיכ ,רויצ .םייח ילעב

 .םידחפ סע דדומתהל תלבוקמ

 ןאכ ונל שי תיגולודותמ הניחבמ"

 ךיא דומלל ונל רשפאמש ,ילכ

 הדימל תוביבסב סישיגרמ סידימלתה

 סהב ,סינולאשל דוגינב .תויגולונכט

 ךורא ףסוא לע תונעל סיכירצ סה

 תובושת סע תולאש לש סמעשמו

 סע דובעל בהוא ינא' - תונכומ

 ,יהתיכב דובעל בהוא ינא' ,יבשחמה

 גרדל ךכ רחאו - 'ןובשח בהוא ינא'

 דליה ןאכ ,שמח דע דחאמ רבד לכ

 ךכ לכ אלו ומצע תא עיבהל ךירצ

 סאהו ,ונממ תויפיצה המ ול רורב

 .תיתרבח הייצר יהשוזיא ללכב הפ שי

 .ןטבהמ רשי העיגמ ולש הלועפה

 תא ואר םידלי ךרדה תליחתב

 םה .לודג ,יטננימוד ילככ בשחמה

 ,םינטק רתוי הברה ויה םמצע
 הלאכ ויה .םהב טלוש ילכה ,רמולכ
 דיל םמצע תא ורייצ אל ללכבש
 ךכמ ןיבהל היה רשפא .בשחמה
 יינא/ היה אל ,בשחמ היהש ןכיהש

 סישקבמ ואהנדוג לש יסלקה ןחובביי

 .שיא סתס וא ומצע תא רייצל סדאמ

 תמרב ןיחבהל ןתינ דליה ליג יפ לע

 אוה הלחתהב :האבה תוחתפתהה

 וילא שאר רמולכ ,ןשאר ןיעמ רייצמ

 ,ףוגה תא גציימה ךראומ טוח רבוחמ
 סיטרפ רתוי ףיסומ אוה ךכ רחא

 ינש) סייטמכס ףוג ירביא ןיעמ ,ףוגל

 ליבשב סיינשו םיידי ליבשב סיווק

 אוה ,חתפתמ דליהש לככ .(םיילגרה

 - םינטקה סיטרפה לא עיגמ

 םיסיר ,תובג ,םיינרופיצ ,תועבצא

 רורב דואמ ןווחמ ,ןכ סא ,שי .'וכו

 לש תוחתפתהה תמר תא עובקל

 דליה ,םיטרפ רתוי שיש לככ :דליה

 סג ןאכ שיש ןבומכ .רתוי חתופמ

 םיידיה תורבוחמ המל :יתוכיא ביכרמ

 אוה סאה ,שארה הנופ ןאל ,ולש

 ולש לדוגה המ ,דצב וא רויצה זכרמב

 .האלה ןכו
 תא יתפסוה רפסה תיב ידימלתליי

 ,התיכב סמצע תא רייצל השקבה

 םהלש דחפהש החוטב תויהל ידכ
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 ינולודותמ ילככ 'ועיאה רויצה

 קר וניא ,הזכ שיו הדימב ,בשחמהמ

 רפסה תיבמ סהלש דחפה לש הכלשה

 סחיה תא תוושהל ידכ סגו ,ללכב

 בשחמה לא יללכ ןפואב סהלש ישגרה

 תימוימויה תואיצמה לא ססחיל

 רייצי דליה םאש ,יתחנה ךכ .התיכב

 דיל םסיטרפ רסחו ןטק ומצע תא

 ןפואב ומצע תא רייצי אוה ,בשחמה

 תוארל ןחינ "החיכב ינא" לש ףדה קלחב :ו רויצ
 םינפה םע הדימלתה יופועכ .םיטרפ יוור .רישע רויצ
 םוקמהמ יצח "בועחסב יוא" לוע קלחב .הפוצה לא
 .קיר ןחלושה .ווילא בגה םע הדימלחה .לצוומ אל
 .הועארל חרגסמ ןיעמ שמועמה .בועחמה ךסמ ונמל

 תוארל רשפאש יפכ .התיכב םג המוד

 .ןבומכ ,יתיעט ,תונומתה יפל

 תא ואר םסידלי ךרדה תליחתב"

 סה .לודג ,יטננימוד ילככ בשחמה

 ,רמולכ ,םינטק רתוי הברה ויה סמצע

 ילכה אלא ילכב סיטלוש סה אל

 אל ללכבש הלאכ ויה .סהב טלוש

 רשפא .בשחמה דיל סמצע תא ורייצ

 ינאז לש חטשה בור תא תספוח הדימלחה :2 רויצ

 קלחב .תוחכו) הל עי .חכייחמ .תיטנ'מוד איה ."החיבב

 .המרחתה .דחא םוקמב המצע תא הרייצ בושחמה לש

 .הקחמו .הארנכ ,בושו בוש המצע חא הרייצ ,הקחמ

 בועחמה .בועחמה דיל הסוקמ ןכיה חערוי הניא איה

 .תטשה בור תא ספוח

 ,בשחמ היהש ןכיהש ךכמ ןיבהל היה

 דחאש תבשוח ינא .יינא' היה אל

 ,אוה ולגתנש םסיעיתפמה סירבדה

 ,2000 תנש תארקל ,סויה סגש

 ,םעפ אל ,ןיידע אוה בשחמה

 4 ."הדרחלו דחפל אשומ

 כמ ב נא 0

 התיכב ומצע חא רייצל דיםלחה ןמ ושקיב :3 רויצ
 הארו דימלחה התיבב .ולוכ רפסה חיב חא רייצלו
 רדחב ,ןטק אוה .ךייחס וניא אוה .הנבס ךוחב אולכ
 .ודיב ןולב קיזחס .ךייחמ .לודנ ומצע חא ר''צ בשחמה
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 םע ,וישכע התוי תו בייח התא ,קחשמה םש אוה עדי וב |
 ךינפב חתופ "הקירואא" .לוכי םג התא ,"הקירואא" שדחה תעה בתכ

 עבצ ול ,הננערו תירוקמ ךרדב רחמה לש עדיה ל
 .לארשיב הארוהה ישנאל דחוימב ,רדוהמ טמרופבו
 הנופה ןועבר ,הנושארל ,ךתיבל לבקל לכות ןויליגל ח"ש 30 תרומת
 .היוח הלוכ איהש האירקב ,ינכדעה עדיה תיזחב ךתוא ביצמו ךילא
 .רתוי בוט ילכ ךל ןיא ,עוצקמ שיאכ

 :וישכע גייח יונמ לע המיתחל
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